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ЕКІ КОРЕЯНЫҢ БІРІГУ СЦЕНАРИЙЛЕРІ
Ә.М. Жандосова
PhD-докторант, Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Алматы қ.

Мақалада екі Кореяның бірігу сценарийлері теориялық тұрғыда талданып, анализ жасалып,
қарастырылды. Корейлерді біріктірудің жалғыз, қарапайым жолы жоқ, сонымен қатар Корей
түбегіне деген Ресей, Қытай, АҚШ, Жапония сынды мемлекеттердің мүдделері бар болғаны
біріктіру процесін қиындатып отыр. Дегенмен осы аталмыш мемлекеттер алтыжақты келіссөздер
ұйымдастырып Кореяның бірігу мәселесін шешуге тырысуда. Мақалада «Корей проблемасын»
шешу мәселесі бойынша оңтүстік кореялық зерттеушілердің тұжырымдамаларына шолу және
талдау жүргізілді, сонымен қатар Кореяның бірігуінің бірнеше сценарийін қарастырылды.
Түйін сөздер: Корей түбегі, Кореяның бірігуі, бірігу сценарийлері, концепция, НАТО, КХДР.
Халықаралық қатынастарды жаһандандыру мен интернационалдандыру әлемдік дамудың
негізгі үрдістеріне айналған қазіргі жағдайда Кореяны біріктіру мәселесі әлемдік саясаттағы
маңызды орындардың біріне айналды. Солтүстік Корея ядролық проблемасын реттеу контекстінде
жаппай қырып-жою қаруын таратпау мәселесін зерделеу қауіпсіздіктің жаһандық жүйесін
қалыптастыру шеңберінде өте маңызды болып табылады.
Бүгінгі таңда халықаралық қатынастардың өзекті мәселелерінің бірі – корей мәселесі. Корея
төңірегінде қарқынды дамып келе жатқан жағдайға қарамастан, негізгі шешілмеген мәселе елдің
жекелеген мемлекеттерге бөлінуі болып қала береді. Бір ел ішінде он ғасырдан астам уақыт бойы
өмір сүрген, ортақ мәдениеті, дәстүрі мен тілі бар корей ұлтының бөлінуі Екінші дүниежүзілік
соғыс пен одан кейінгі қырғи қабақ соғыстың нәтижесінде пайда болды. Бір қызығы, корей
қоғамдастығы, 2 мың жылдық анналистикалық тарихына қарамастан, Корея бірнеше рет шетелдік
шабуылдың нысаны болған, сонымен қатар ұзақ уақыт шетелдік басқыншылықта болған [1].
Корей соғысы аяқталғаннан бері 60 жылдан астам уақыт өтті, бірақ Корей түбегіндегі қақтығыс
әлі де шешімін таппай отыр. Тараптар арасында қауіпті шиеленіс бар. Сонымен қатар, Солтүстік
пен Оңтүстіктің қарым-қатынасы толқын тәрізді: қақтығыстың бүкіл тарихында шиеленіс бірде
күшейіп, бірде баяулап жатты. Қазіргі шиеленіс жағдайында көрші елдердің алаңдаушылығы
артып келеді, өйткені әскери және саяси тұрақсыздық бұл елдерге қауіп төндіреді және тұтас
алғанда бүкіл аймақтың қауіпсіздігіне нұқсан келтіреді.
Солтүстік-Шығыс Азия – ХХІ ғасырдың екі жетекші державасы – АҚШ пен Қытай
белсенді бәсекелесетін, сонымен қатар Ресей өзінің мүдделерін алға тартатын аймақ болып
табылады. Солтүстік Корея Солтүстік-Шығыс Азиядағы қауіпсіздік жағдайына әсер ететін негізгі
ойыншылардың бірі болып қала береді. Корей түбегіндегі ядролық қарусыздандыру мәселесі тек
Солтүстік Корея емес: ол Оңтүстік Кореяға, Жапонияға, АҚШ-қа, Қытайға, Ресейге, сондай-ақ
тұтастай халықаралық қатынастар жүйесін дамытуға қатысты. Соңғы жылдары КХДР сыртқы
саясатына әсер ететін елеулі саяси өзгерістер орын алды. Солтүстік Кореяның атом энергетикасы
дамуындағы ілгерілеушілігі, белгілі бір экономикалық жетістіктері, сондай-ақ елдің сыртқы
саясатындағы соңғы оң үрдістеріне қарамастан, жағдай айтарлықтай күрделі болып қала береді.
Дегенмен, екі елдің ресми тұлғаларының баяндамаларына сәйкес, Кореяның бірігуі алға қойған
басым міндеттердің бірі болып табылады. Сонымен, Корея Республикасының Конституциясының
кіріспесінде президент «демократиялық реформаларды жүзеге асыру миссиясын және туған
мемлекетінің бейбіт бірігуін» өзіне жүктейді делінсе, ал 3-бапта: «Корея Республикасының аумағы
Корей түбегі мен онымен көршілес аралдарды қамтиды» деп жазылған. Сонымен қатар, үкімет
құрылымында елдің бірігу істері жөніндегі министрлік бар [2].
Корейлерді біріктірудің жалғыз, қарапайым жолы жоқ, сонымен қатар Корей түбегіне деген
Ресей, Қытай, АҚШ, Жапония сынды мемлекеттердің мүдделері бар болғаны біріктіру процесін
қиындатып отыр. Дегенмен осы аталмыш мемлекеттер алтыжақты келіссөздер ұйымдастырып
Кореяның бірігу мәселесін шешуге тырысуда. Осы келіссөздердегі пікірталас барысында Кореяның
бірігуінің бірнеше сценарийін қарастырды.
Бірінші сценарий – солтүстікті оңтүстік армиясының басып алуы арқылы «әскери біріктіру».
Бұл жағдайда, шетелдік қарсыластарының қолдауымен Оңтүстік Корея армиясы Солтүстік
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Кореяның территориясын алады, содан кейін Солтүстік жүйені қайта құру процесі басталады,
ол мәдени және экономикалық дамудағы үлкен алшақтықты ескере отырып, ондаған жылдарға
созылуы мүмкін, сонымен бірге солтүстік тұрғындары үшін де, оңтүстік тұрғындары үшін де
жағымсыз салдар пайда болу қаупі бар. Оңтүстік Корея экономикасы өте қарқынды дамып келеді,
ел өмір сүрудің жоғары деңгейімен сипатталады, алайда екі Корея бірігетін болса Солтүстік Корея
экономикасын көтеру барысында Оңтүстік Кореяның шығындары өсіп экономикалық өсудің
бәсеңдеуіне әкеледі.
Бұл сценарий көптеген сарапшылардың ойынша екіталай. Оны жүзеге асыруға КХДР-да
ядролық қарудың болуы кедергі келтіруде. Сондай-ақ, Қытайдың аймақтағы мүдделері бары,
КХДР-дің негізгі одақтасы және қаржыландыру көзі болғандықтан, Оңтүстік Кореяның КХДРды оңай басып алуы, қақтығыстың Оңтүстік Корея үшін жағымды аяқталуы күмәнді болып отыр.
Бұл елдердегі соғыс шекарада жаңа қауіптің пайда болуына, экономикалық преференциялардың
жоғалуына және басқа да жағымсыз салдарға әкеледі. Бұл сценарий тек Қытайға ғана емес, Ресей
үшін де тиімді емес, өйткені бұл жағдайда Оңтүстік Корея АҚШ-тың одақтасы болады, аталмыш
жағдай осы аймақта АҚШ-тың ықпалын күшейтеді және Ресей шекараларына жақын жерде НАТО
базаларын орналастыру мүмкіндігі туындап отыр.
Оңтүстік Кореяны Солтүстік Кореяның басып алу мүмкіншілігі өте аз. Біріншіден, КХДР
«Оңтүстік Кореяны азат ету және ұлттық біртұтастық» операциясын тек Сеул КХДР-ге басып
кірген жағдайда, яғни өзін-өзі қорғау операциясы ретінде ғана жүзеге асыруы мүмкін. Екіншіден,
мұндай түбегейлі шаралар БҰҰ күштері мен Оңтүстік Кореяның одақтас елдерінің әскери
араласуына әкелуі мүмкін, бұл жағдай КХДР-нің әлемдік қауымдастықпен бұрыннан шиеленіскен
қатынастарын одан ары нашарлатады.
Екінші сценарий – Солтүстік Корея режимін оппозициялық күштердің құлатуы. Революциялық
күштер Кимді құлатады және оқиға Кимдің жақтастары мен қарсыластары арасындағы азаматтық
соғысқа айналады. Бұл шараларға АҚШ, Қытай, Жапония және Ресей қатысады. Сыртқы күштердің
қолдауын пайдалана отырып елдегі қандай да бір топтың күшке ие болуына және Солтүстік
Кореяның тағдырын шешуге көмектеседі.
Екінші сценарийде де аз мүмкіндік бар, өйткені КХДР-да оппозиция жоқ. Қарсыластар
қозғалысы жоқ, өйткені елде оппозиция көрінбеуі үшін барлық жағдай жасалған. Елде адам өмірінің
барлық салаларын қатаң бақылау жүйесі құрылған. Сонымен қатар, елдегі жас буын бір идеология
шеңберінде тәрбиеленді. Солтүстік Кореяға қарсы оппозиция ретінде әрекет ету дегеніміз еліне
қарсы шығу дегенді білдіріп қатаң жазаланды. Бұл сценарий КХДР реформалар жолына түсіп,
оқшаулану саясатынан бас тартқан жағдайда ғана пайда болуы мүмкін [3].
Үшінші сценарий күрделі, оның элементтері әртүрлі мемлекет қайраткерлерінің идеялары
аясында пайда болды. Біріктіру идеясының бірден бірі – татуласу және ынтымақтастық саясаты,
ол сонымен қатар Корея Республикасының Президенті Ким Дэ Джунның (1998-2003ж.ж.)
басшылығымен әзірленген және оның мұрагері Но Му Хённен (2003-2008ж.ж.) қолдау тапқан
«күн жылу саясаты» болып табылады. Оның мәні – екі елдің бейбіт қатар өмір сүруіне жағдай
жасау. Ким Дэ Чжун мен Но Му Хённың саясаты бұрынғы тарихи қақтығыстарды біржола
ұмытып елді «бір мемлекет, екі жүйе» қағидаттары бойынша «одақтас мемлекет» құруды ұсынған
болатын [4].
Келесі концепцияны Ким Ир Сен жасаған болатын. Ол «Он пункттен тұратын ұлы ұлттық
біріктіру бағдарламасын» алға тартып, осы бойынша Корё Демократиялық Конфедеративті
республикасының құрылуын көздеді. Аталмыш концепция бойынша екі жақ бір мемлекет ішінде
екі әлеуметтік жүйенің және екі үкіметтің қатар өмір сүруін қамтамасыз ететін конфедеративтік
республиканы құру идеясы болып табылады. Бір мемлекет ішінде өзінің саяси және экономикалық
құрылымы сақталатын екі мемлекет болуы тиіс [5].
Сонымен, 1989 жылы Оңтүстік Кореяда президент Ро Дэ Вудың үкіметі ұсынған «Корей
ұлттық достастығын құрудың бірыңғай формуласы» концепциясы бірігудің кешенді тәсілі болып
табылады. Бұл жоба біріктірудің 3 кезеңін қамтыды:
1) Оңтүстік пен Солтүстік арасында сенімді қатынастар мен ынтымақтастық орнату;
2) екі Корей конфедерациясын құру;
3) біртұтас мемлекет құру.
Нәтижесінде біз интеграцияланған көзқарас идеяларын тұжырымдай аламыз.
Бірінші кезең – сенімді қатынастар орнату және әр түрлі саладағы ынтымақтастықты дамыту.
Бұл кезең «күн жылу саясатына» сәйкес келеді.
Екінші кезең – әртүрлі мәселелер бойынша, мысалы, сыртқы саясаттағы ортақ ұстанымдарды
дамыта отырып, конфедерация құру. Мұны Ким Ир Сен ұсынған.
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Үшіншісі кезең – барлық салаларды интеграциялау арқыл бір мемлекет – екі жүйенің
құрылуы.
Төртінші кезең – федерацияға бірігу арқылы біртұтас жүйе қалыптастыру. Бұған тығыз
ынтымақтастық пен реформа арқылы ғана қол жеткізуге болады. Екі жүйе принципінен бас тарту
жаңа жағдайдағы бір жүйенің күйреуіне алып келуі мүмкін. Кешенді сценарийді іске асыру үшін
барлық кезеңдерді ескере отырып, тараптар бір жүйенің ішінде екі жүйенің тіршілік етуі үшін
жобаны мұқият әзірлеуі керек [6].
Нәтижесінде бұл саясат жүзеге аспай, қысқартылды. Мұның негізі себебі тек КХДР әрекеттері
болды деп айтуға болмайды. Сонымен, 2000 жылдың 13-15 маусымда Пхеньянда корейаралық
саммит өтті, ол екі мемлекет арасындағы қатынастардың дамуына айтарлықтай серпін берді. Содан
кейін бірнеше министрлер кездесулері өткізіліп, екі мемлекеттің ынтымақтастығы әсіресе 2000
жылдың екінші жартысында белсенді болды. 2001 жылы корейаралық қатынастарды салқындатуда
американдық әкімшіліктің өзгеруі маңызды рөл атқарды. 2001 жылдың 20 қаңтарында Джордж В.
Буш Америка Құрама Штаттарының Президенті лауазымына енді. Бұған дейін Оңтүстік Корея
президенті Ким Дэ Чжун АҚШ-тың жаңа басшысының Солтүстік Кореямен қарым-қатынасында
өзінің бұрынғы Билл Клинтонның бағытын жалғастырады деген үмітін білдірді, кейінгі оқиғалар
көрсеткендей, Оңтүстік Корея президентінің үміттері бекер болды. 2001 жылдың наурыз айының
басында Ким Дэ Джун АҚШ-қа сапармен барды, 7 наурызда ол Джордж Бушпен бірге Корея
Республикасы мен Америка Құрама Штаттары арасындағы одақ Корей түбегіндегі қауіпсіздіктің
басты себебі болып отырғандығы туралы бірлескен мәлімдеме жасады. Буш өзінің Оңтүстік
Кореялық әріптесінің КХДР-ға қатысты саясатын қолдайтындығын ресми түрде мәлімдегенімен,
жоғарыда аталған бірлескен мәлімде шындыққа ұласпады. 2001 жылдың қыркүйегінде екі
Корей арасындағы шекарада алғашқы қақтығыс болды. Содан кейін КХДР мен КР арасындағы
қақтығыстар тұрақты бола бастады және ынтымақтастық жалғасып жатқанына қарамастан, ол 2000
жылдың екінші жартысындағыдай қарқынды болмады – екі Кореяның қарым-қатынасы қайтадан
қалыпты күйге келді. 2010 жылдың қараша айында Кореяның бірігу жөніндегі министрлік «Ақ
кітапты» жарыққа шығарды. Аталмыш кітапта: Ким Дэ Джун мен Но Му Хен саясаты арқасында
Корей түбегінде бейбітшілік орнап, қақтығыстардың тоқтағандығы айтылады, алайда Солтүстік
Кореяның бейбітшілікке жетелейтін «Күн жылу саясаты» бағдарламасын қабылдамауы, ядролық
қарудан бас тартпауы, наурыз айындағы зымырандар ұшыру барысында 46 Оңтүстік Корейлік
теңізшінің қаза табуы екі елдің қарым-қатынасының нашарлауына алып келді.
Но Му Хеннан кейін Корея Республикасының президенті болып Ли Мен Бак тағайындалды.
Ли Мен Бак толықтай Солтүстік Кореяға бағытталған бейбіт бірігу саясатынан бас тартты.
Ли Мен Бак Пхеньян ядролық қарудан толықтай бас тартып, Кореяны қарусыздандырудың
алтыжақты келіссөздеріне қатысуынан кейін ғана бейбіт түрде бірігуді жалғастыратыны жөнінде
баяндады. Алайда, айта кететіні күрделі сценарийді іске асыру әрекеті оң нәтиже берді: «бөлінген
отбасылардың» мүшелері бір мезгілде Сеул мен Пхеньянға барып, Корея Республикасы мен КХДР
темір жолдарын қайта құру жұмыстары басталды, Гымсан тауларында туризм ұйымдастырылды.
Көптеген сарапшылар мен саясаттанушылар Ро Дэ Ву үкіметі ұсынған кешенді сценарийді
ең тиімді көреді, өйткені ол бірігуді кезең-кезеңімен жүзеге асыруды көздейді, сонымен бірге
ынтымақтастықтың барлық бағыттарын қамтиды, бұл елді барлық бағыттар бойынша қайта
біріктіруге негіз болады. Алайда мұндай сценарийді ұзақ мерзімді перспективада ғана қарастыруға
болады.
Сонымен қатар, елдер біріктіру идеясынан бас тартып, тәуелсіз мемлекеттер ретінде дами
алады. Мәселен, Оңтүстік Корея тәуелсіз мемлекет ретінде Солтүстік Кореямен ынтымақтастықты
дамытуға қызығушылық танытты. Алайда, бұл Солтүстік Корея жағы қол жеткізілген
уағдаластықтарды сақтап, Пхеньян ядролық бағдарламаны жасаудан бас тартқан жағдайда мүмкін.
Қазіргі жағдайда Кореяның екіге бөлінуі ХХ ғасырдың ең қайғылы оқиғаларының бірі болып
табылады. 38-ші параллель бойынша «кесілген» түбек суық соғыстың сарқыншағы болып қала
береді, сонымен қатар оған қатысушылар өз іс-әрекеттерінің салдары қарапайым халыққа орны
толмас қайғы алып келетіні жайлы ойланбаған еді. Қазіргі таңда жоғарыда келтірілген сценарийдің
қайсысы жүзеге асатыны сарапшылардың қызығушылығын тудырып отыр. Алайда, барлық
қиыншылықты Солтүстік Кореяның ядролық қарудан бас тартпауы туындатып отыр.
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ОРЫС ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ҚОҒАМЫНЫҢ СЕМЕЙ БӨЛІМШЕСІНІҢ
ҚАЗІРГІ ТАҢДАҒЫ ТАРИХИ АХУАЛЫ, МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
А.Д. Балтабаева
Магистрант, Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті, Семей қ.

Мақалада Орыс Географиялық қоғамының Семей бөлімшесінің құрылуы, оның мүшесінде
болған тұлғалардың атқарған қызметтері мен еңбектері және олардың бүгінгі күнгі маңызы
қарастырылған.
Түйін сөздер: Орыс Географиялық қоғамы, Семей, Ф.А. Литке, К.И. Арсеньев, Семей
географиялық бөлімше.
Әрбір елдің саяси-мәдени даму тарихында ғылыми қоғамдар мен ұйымдардың және олардың
атқарған қызметінің алатын орны ерекше. Солардың ішінде алғаш құрылған ғылыми қоғамдардың
бірі – ХІХ ғ. Ресейде құрылған Орыс географиялық қоғамы. Орыс географиялық қоғамы 1845
жылы орыс ғалымдары Ф.А. Литке мен К.И. Арсеньевтің идеяларымен құрылды. Ғылыми
қоғам қызметінің алғашқы жылдарында-ақ қоғамға мүше зерттеушілердің қолдауымен бірнеше
бөлімшелер ашылады. Олардың қатарында Сібір, Кавказ, Балтық бөлімшелері және Қазақстанның
аумағында Орынбор, Орал, Семей, Түркістан бөлімшелері болды. Орыс географиялық қоғамының
бөлімшелерінің құрылуында Ресей империясының отаршылдық мақсатта отар елдің табиғатын,
пайдалы қазбаларын, халқының әдет-ғұрпын зерттеу көзделгені рас болса да қоғамның, ғылымбілімнің дамуына қызметі маңыздырақ еді.
Орыс географиялық қоғамының негізгі міндеті – сенімді географиялық ақпаратты жинау
және тарату. Орыс географиялық қоғамының экспедициялары Сібірді, Қиыр Шығысты, Орталық
және Орталық Азияны, Дүниежүзілік мұхитты дамытуда, навигацияны дамытуда, жаңа жерлерді
табу мен зерттеуде, метеорология мен климатологияны қалыптастыруда үлкен рөл атқарды.
1956 жылдан бастап Географиялық қоғам Халықаралық географиялық одақтың мүшесі болып
табылады [1].
Осыған дейін Семей қаласы 1718 жылы құрыла отырып, патшалық Ресейдің қазақ жеріндегі
әкімшілік және сауда пункті болып келген еді. Өлкенің табиғатын, тарихын, археологиясы мен
этнографиясын зерттеудің маңызына 1898 жылы статистикалық комитеттің хатшысы болған Н.Я.
Коншиннің жазған мақаласы түрткі болған еді.
Императорлық Орыс Географиялық қоғамының Батыс Сібір бөлімінің Семей бөлімшесі ресми
түрде 1902 жылдың 13 сәуірінде қоғамдық мәжіліс үйінде көпшіліктің қатысуымен салтанатты
түрде ашылды. Бөлімшенің ең алғашқы төрағалық қызметін Н.Ф.Ницкевич, ал іс жұмысын
Н.Я.Коншин басқарады. Семейдегі бөлімшенің ашылуына жергілікті оқымысты ғалымдармен
қатар Семейге жер аударылып келген Е.П. Михаэлис, С.С. Гросс, А.Л. Блэк, А.А.Леонтьев сияқты
ғалымдар зерттеулер жүргізіп, өңірдің жан-жақты дамуына, ғылыми еңбектер мен мақалалар
жазды [2].
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Сурет 1. Орыс Географиялық Қоғамының Семей бөлімшесі, 1902 ж.
Өлкенің географиялық жағдайы, осы жерлерге орыс шаруаларының қоныстанып, егіншілікпен
айналысуы, әр түрлі пайдалы қазбалары, ежелгі тарихи ескерткіштер, мал шаруашылығы жөнінде
зерттеулер жүргізіп, ғылыми еңбектер жазған В.Ф. Семенов, Ф.Н. Педашенко, В. Бенкевич, Ф.К.
Злобин сияқты өлкетанушылар мен ғалымдар да қоғамның мүшесінде болған еді [3].
Жалпы Императорлық орыс географиялық қоғамына ең алғаш мүше болған қазақ ғалымы
Ш.Ш. Уәлиханов еді. Ол 1857 жылы 21 ақпанда орыс ғалымы П.П. Семеновтың ұсынысымен
қоғамның толық мүшесі болып қабылданды. Қазақ зиялыларының ішінен Алаш партиясының
лидері болған Ә. Бөкейхан, атақты қазақтың ақын жазушысы Ш.Құдайбердіұлы, қазақтың алғашқы
журналист қызы Н. Құлжанова, Санкт-Петербург университетін алтын медальмен бітірген,
ұлтымыздың тұңғыш заң магистрі Ж. Ақпаев, Алаш қозғалысының аса көрнекті қайраткері Р.
Мәрсеков, Алашорда үкіметі басшыларының бірі, қазақтың тұңғыш профессор-математигі, ірі
қоғам қайраткері Ә. Ермеков, көпес Хамитов Мұхаммет және Абылайханов Арынғазы сынды
халқымызға танымал тұлғалар қоғамның мүшесінде болды. Биыл туылғанына 175 жыл толып
отырған ұлы Абай Құнанбайұлы Орыс Географиялық қоғамының Семей бөлімшесіне 1886 жылы
4 мамырда мүше болып тіркелді [4].
Семей географиялық бөлімшесі ашылғанда 97 құрылтайшы оның ішінде 27-сі басқа
қалалықтар мүше болып өз жұмысында Батыс Сібір бөлімі туралы ережені басшылыққа алды.
Ал, 1924 жылдың 8 мамырында бөлімше Орыс Географиялық қоғамының Семей бөлімі болып
қайта құрылып, қызмет аясы барынша кеңейтілді. Бөлімше жұмысын жалпы жиналыста сайланып
алынатын құрамында төрағасы, мүшелері, іс басқарушысы бар басқару Комитеті ал, 1924 жылдан
төрағасы, орынбасары төрт мүшемен хатшыдан тұратын Кеңес басқарып отырды. Бөлімше
ашылған кезден бастап, 1907 жылы Семейден кеткенге дейін Н.Ф. Ницкевич, одан кейін В.А.
Морозов, (1907), Б.Г. Герасимов (1907-1908), Н.Г. Козлов (1908-1911), В.К. Зайковский (1911-1915),
И.Г. Лейков (1915-1919) т.б төрағасы ретінде қызмет атқарды [5].
Кафедра өмір сүрген жылдары 15 томдық «Мемлекеттік орыс географиялық қоғамының
Семей бөлімінің жазбалары» ғылыми еңбектерін шығарды. Бұл көлемнің жартысы діни қызметкер
және ғалым Борис Герасимовқа тиесілі.
ХІХ ғасырдың екінші жартысы – ХХ ғасырдың басында Ресейдің Қазақстан аумағына келуі.
жағымсыз және жағымсыз салдармен белгіленген. Оң факторларға аймақтың ғылыми зерттеулері
жатады (ресейлік зерттеушілер (ғалымдар, саяхатшылар) елдің табиғатын, экономикасын, өмірін,
материалдық және рухани мәдениетін, жергілікті қазақ халқының фольклорын зерттей бастады),
сауданың дамуы, экономикадағы, денсаулық сақтаудағы, білімдегі және т.б. Қазақстанның
мемлекеттілігінің одан әрі дамуы, ұлттық зиялылардың дүниеге келуі үшін өте маңызды. Бұл
процессте біз оқып жатқан кезең ішінде Қазақстан аумағында құрылған Ресей Географиялық
Қоғамының және оның бөлімдерінің қызметі ерекше рөл атқарды.
Географиялық бөлімше мәжілісіңде осы өлкеге қатысты: ел басқару, сот ісі, сайлау,
кооперация, темір жол салу тағы басқа мәселелер талданып, қызу пікірталас туып отырған.
Семей Орыс Географиялык Қоғамы қызмет еткен жьлдары оның құрамында 700 мүшесі
болды, далалык өлкенің географиясы, тарихы, мәдениеті сондай-ақ қазақ елінің этнографиясы мен
қазба байлықтары, әкімшілік-саяси басқару жүйесі туралы баға жетпес құнды ғылыми еңбектер
жинақталды.
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Бүгінде осы қоғам мүшелерінің қалдырған еңбектері мен ақпараттары ғылыми зерттеулері,
мәдени мұралары ұрпақтан ұрпаққа жетіп ұмытылмастай халықтың қолданысында жүр. Тіпті осы
қоғам мүшелерінің атына арналған мұражайлар, кіттапханалар мен мәдени орындары, көшелердің
атаулары берілген. Бұл дегеніміз – осы тарихи тұлғалардың халқымызға қалдырған еңбегінің зор
екендігін білдіреді. Соның бірі қаламыздың мектеп оқушылары жиі барып түрлі сабақтар өтіп
тұратын,
Қазақстандағы көне мұражайлардың бірі – Семейдің облыстық тарихи-өлкетану музейі
1883 жылы саяси жер аударылған орыс демократтары Е.П. Михаэлис, М.И. Долгополов, П.Д.
Лобановский және қазақ халқының ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының бастамасымен құрылған
болатын. Сонымен қатар мұражайдың ірге тасын қалауға А.А. Леонтьев, А.А. Блэк, Н.Я. Коншин,
В.Н. Филипов, М.И.Суворцев сияқты жер аударылғандар үлестерін қосқан. Мұражайдың және
қоғамдық кітапхананың құрылуына қолдау көрсеткен Статистика комитетінің төрағасы, губернатор
А.П. Проценко болды.

Сурет 2. Семей қаласының облыстық тарихи-өлкетану мұражайы
Қазіргі күні мұражай қорында 108 мыңнан артық жәдігер сақтаулы. Жаңартылған
экспозициялар мұражайдың алты залында: «Палеонтология және геология», «Туған өлкенің
табиғаты», «Археология және этнография», «Қала және өлкенің тарихы», «Алаш қозғалысы
және Алаш қаласы туралы», «Семей ядролық полигоны», «Семей тәуелсіздік жылдарында» атты
бөлімдерде орналасқан. Мұражайдың көрме залында тақырыптық көрмелер ұйымдастырылып
тұрады. Сонымен қатар қалалық мәдениет сарайында орналасқан «Семей Ұлы Отан соғысы
жылдарында» атты экспозиция залы мен Абай ауданының орталығы Қарауыл ауылында, Үржар
ауданында, Аягөз қаласында мұражай филиалдары жұмыс жасайды [4].
Жалпы, Семей географиялық бөлімшесінің ашылуы жалпы Қазақстанды соның ішінде
Семей, Шығыс Қазақстан өлкесін зерттеуде ғылым салаларында жаңа парақтарын ашып далалы
өлке тыныс тірішілігінен баға жетпес құнды мұра қалдырды. Осылайша қазақтың шаруашылығы
отырықшлық пен жер өңдеудің дамуы орыс қоныстанушыларының қазақ халқының өміріне
әсері және орыс мәдениеті мен экономикалық факторлардың әсерінен оның тұрмысының өзгеруі
мәселелері Семей бөлімшесінің қызметінде басты орынға ие болды.
Сонымен ХІХ ғ. ортасында құрылып, өз қызметін ХХ ғ. 30-шы жылдарына дейін жүргізген
Орыс географиялық қоғамы Ресейден басқа аймақтарда, соның ішінде қазақ өлкесінің орталық
қалаларында бөлімшелерін құрды. Ғылыми қоғам қызметі бірнеше бағыттарда – тарих, география,
этнография, статистика салалары бойынша зерттеулер жүргізді [5]. Түрлі тақырыптарды қамтыған
еңбектері қоғамның басылымдарында үзбей жарияланып тұрды. Облыс орталықтарында
құрылған бөлімшелерде далалык өлкенің географиясы, тарихы, мәдениеті сондай-ақ қазақ елінің
этнографиясы мен қазба байлықтары, әкімшілік-саяси басқару жүйесі туралы баға жетпес құнды
ғылыми еңбектер жинақталды [6].
Қазақ өлкесінде аталған ғылым салаларының дамуында орыс зерттеушілерімен қатар қазақ
зиялыларының да үлесі зор болды және олардың еңбектерінің маңызы күні бүгінге дейін өз мәнін
жоғалтқан жоқ.
Бүгінгі күні, Семей өңірінде география ғылымының ары қарай дамуына Семей мемлекеттік
Шәкәрім аындағы университетінің химия-география кафедрасында және де басқа да, оқу орындары
түрлі ғылыми конференциялар, олимпиадалар түрлі іс-шаралар өткізіліп тұрады.
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ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАР ӘДЕБИ ПРОЦЕСІНДЕГІ КӨРКЕМДІК ІЗДЕНІСТЕР
А.Ж. Нарынбаева
Магистрант, Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік универсиететі, Атырау қ.
ХХ ғасырдың соңы – қазақ әдебиетінің даму тарихындағы күрделі кезеңдердің бірі. Бұл
тұста әлеуметтік-саяси формацияның, қоғамдық сананың түбегейлі өзгеруіне байланысты қоғамда
қалыптасқан эстетикалық идеалдар мен рухани мәдениетіміздегі құндылықтарды қайта қарау,
бағалау орын алды. Қазақ елі тәуелсiздiкке қол жеткізген 1991 жылғы атаулы күннен жаңа қоғамдық
дәуiр, жаңа тарихи кезең басталды. Еліміздің егемендік алып, рухани еркіндікке ие болған бұл
кезеңді «тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті» деп атаймыз. Осы тұста ұлттық әдебиеттің
даму ерекшеліктерін жаңаша көзқараспен, әділ бағалау үшін қазақ әдебиеті тарихын таптық
көзқарастан ада, ешқандай идеологиясыз, таза әдеби, рухани мұра ретінде зерттеу мүмкіндігі туды.
Тәуелсіздік жылдарындағы әдебиеттануда бет алған басты ғылыми бағыттардың бірі – бұрындары
ойдан шығарылған социалистік реализм әдісімен әдіптеліп, сыңаржақ көзқарас тұрғысынан
бағаланған әдеби шығармаларға жаңаша ойлау жүйесіне лайық әділ бағасын беру қолға алына
бастады.
Түйін сөздер: қазақ әдебиеті, романтикалық интонация, тұлға идеалы, Б.Мұқай.
Әдебиет тарихына көз жіберсек, қашан да жаңа дәуірдің өзіне сай тақырып ала келетіні
белгілі. Еліміз егемендік алғаннан кейінгі жылдар әдебиетінде жаңа бетбұрыс байқалды. Жаңа
заман лебі дүниеге жаңаша көзқарасты қалыптастырды. Әдебиетке жаңа қаһармандар келді, өмірді
бейнелеу кеңістігі кеңейді, философиялық сарын, драматизм күшейді. Әдебиет өмірді бұрынғыдай
таптық аяда бейнелемей, әлеуметтік-шаруашылық мүддені емес, ұлттық мүддемізді жоқтаған
күрескер кейіпкерлерді алға тартты. Тәуелсіздік жылдарындағы проза кеңес дәуіріндегі қуғынсүргіннің сырын тереңдете ашуға бет қойды. Руханият, инсаният мәселелеріне терең бойлауға
мүмкіндік туды. Уақыт талабына орай тереңге тамыр жайып, жаңа сапалық қасиеттермен толыса
түскен әдебиетіміздің қуатты бір бұтағы прозада өзгеше бояу, соны нақыштар, рухани ізденістер
бой көрсетті.
Жаңа дәуірдің жаңа мазмұн әкелетіні – әдебиеттің бұлжымас заңдылығы болса, көркем
әдебиеттің оның табиғатына сәйкес жаңа формада бейнеленуі де заңдылық. Алдымен кешегі
кеңестік замандағы идеология келмеске кетіп, шығармашылық еркіндік, ой тәуелсіздігі орнады.
Қазақ прозасы айтар ойының ауқымдылығымен, психологиялық тереңдігімен, көркем образдардың
кеңдігімен, сан алуандығымен ерекшеленді. Прозада түрлі тенденциялар, алуан әдеби дәстүрлер
мен ағымдар табиғи үйлесті.
Тәуелсіздік тұсындағы әдеби үдерісті тұтастай алсақ, әдебиеттің бірнеше даму бағыттарын
айқындауға болады. Олар – дәстүрлі реалистік әдіс және модернистік, постмодернистік ағымдар.
Сонымен қатар осы кезең прозасында романтикалық тенденциялардың да омырау соза алға
шыққанын бағамдаймыз. Шығармалардың көркемдік құрылымында романтикалық сарындар
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реалистік немесе модернистік бастаулармен жымдаса кірігіп, кейде жеке элемент түрінде, кейде
қанаттас қатар дамып, кейде басымдық танытып жатты.
Тәуелсіздік идеясы әдебиетке жаңа серпін, санаға өзгеріс енгізіп, романтикалық рух дарытты.
Осыған орай, тәуелсiздiк жылдарындағы қазақ прозасының мақсат-мұраты, бағыт-бағдары, өрнекайшықтары да жаңаша, өзгеше болып қалыптасуы тарихи-әлеуметтік өзгерістер нәтижесіндегі
заңдылық болды. Мұның барлығы қаламгерлер дүниетанымына әсер етпей қоймады. Әдебиетте
адамзатты толғандырған кесек те күрделі руханиадамгершілік мәселелер алға шықты. Қаламгерлер
қоғамдағы түбегейлі өзгерістердің жеке тұлғаның ішкі жан дүниесіне, санасына әсер-ықпалы
мен жеке тұлғаның сол өзгерістерді қалай қабылдайтынын бейнелеуге күш салды. Прозалық
туындыларда жеке тұлғаның, қоғамның қайшылықты дамуы мен жалпы әлемнің үйлесімсіздігі
туралы ой өзегі айқын көрініп, кейде драмалық жағдайға дейін ширығып, трагедиялық ахуалға
ұласып жатты.
ХХ ғасырдың соңы қазақ халқының даму тарихында тарихи өзгерістерге бай күрделі, әрі
қайшылығы мол кезең ретінде сипатталады. Қоғамдағы алмағайып өзгерістер, қалыптасқан
жүйенің қабырғасы сөгіліп, жаңаның орнығуы рухани өмірімізге, жеке тұлғаның дүниетанымына
да орасан әсер етті. Жиырма төрт жыл ішінде тұрмыс-тіршілігімізге, санамызға, салт-дәстүрімізге,
әдебиетімізге көп өзгеріс енді. Заман адамы дамуына жаһандану әсер етіп, техниканың рөлі күшейді.
Қоғамдық құрылыс нарықтық жүйеге көшті. Кезінде оқуға тыйым салынған шығармалар қайта
басылып шықты. Елі үшін еңбегі сіңсе де, бір кездері қудалауға ұшыраған қоғам қайраткерлері
ақталды.
Тәуелсіздіктің алғашқы он жылында қазақ әдебиеті өз арнасын жаңа бағытқа бұрды.
Жаңа бағыттың дамуына сәйкес оқырмандар көз майын тамызып оқитын проза, беріректе
роман жанрындағы шығармалар жазыла бастайды. Олар – Төлен Әбдіковтің «Парасат
майданы», Әкім Таразидің «Жаза», Мұхтар Мағауиннің «Мен», Қалихан Ысқақтың «Ақсу –
жер жанаты», Шерхан Мұртазаның «Ай мен Айша», Зейнолла Қабдоловтың «Менің Әуезовім»,
Әбдіжамал Нұрпейісовтың «Соңғы парыз», Рамазан Тоқтаровтың «Абайдың жұмбағы», Қабдеш
Жұмаділовтың «Дарабоз», Софы Сматайдың «Жарылғап батыр», Ұзақбай Доспамбетидің
«Қызыл Жолбарыс», Хасен Әдібаевтың «Отырар ойраны», Асқар Алтайдың «Алтай новелласы»,
Әлібек Асқардың «Өр Алтай, мен қайтейін биігіңді», Бексұлтан Нұржекеұлының «Әйелдің жолы
жіңішке», Тұрсынхан Зекенұлының «Көк бөрілердің көз жасы», Баққожа Мұқайдың «Өмірзая»,
Оразбек Сәрсенбайдың «Шеңбер», Құлмұқан Исабаевтың «Шоң би», Кәдірбек Сегізбайдың
«Беласқан», Жанат Ахмедидiң «Шырғалаң», Тынымбай Нұрмағамбетовтың «Айқай» атты
шығармалары. Аталған шығарманың барлығы тәуелсіздік жылдарында әдебиеттің ерекше
қарқынмен дамығанын көрсетеді. Мұнымен қатар, сол заманның шындығын көзге шұқып айтқан
әңгіме мен повестер жарық көрген.
Тәуелсіздік жылдарында жазылған повестер халық өмірінің кешегі күнін баяндайды. Бұдан
өзге махаббат тақырыбы да қамтылған. Махаббатсыз адам өмірі қалай тұл болса, роман да онсыз
өмір сүре алмаған. Өтпелі кезеңде елдің әл-ауқаты төмендеп, рухани құндылықтары арзандай
бастаған. Осы уақытта қазақ әдебиеті асыл сезімді биікке көтеріп, халық санасына жарық сәуле
сыйлауға тырысады.
Соңғы жиырма жыл ішінде жазылған прозалық туындылардағы көркемдік үлгі-өнегелер
өте күрделі. Ол қаламгерлердің ұлттық ауқымындағы шеберлік нақыштарымен ғана шектелмей,
әлем әдебиетіндегі көркемдік үрдістерді қазақ топырағында жаңғырта, түлете білгендігімен көңіл
аудартады. Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасының көркемдік әлемі (повестер мен әңгімелер)
атты диссертациялық жұмыс қазіргі қазақ прозасындағы өзгеше өрнек пен өрелі ойдың мәнмазмұнын ашуға, бүгінгі заманның көкейкесті мәселелерінің қандай көркемдік шешім тапқанын
анықтауға бағытталып отыр.
ХХ ғасырдың аяғында қаламгерлер шығармашылығындағы қазық тақырыптың бірі –
жеке тұлғаның ішкі әлемі, жан дүниесі, қиялы мен ойсанасы болды. Жазушылар жеке тұлғаның
қоғамға, әлемге қарым-қатынасын бейнелеп, сол арқылы тұлғаның өтпелі дәуірдегі алуан түрлі
сезімдік көңіл-күйлерін қамтуға тырысты. Осы кезең прозасында жеке тұлғаның, қоғамның рухани
дамуына тарихи-мәдени үдерістің, өркениеттің күшті ықпал етуі, адам мен табиғаттың, адам мен
қоғамның қарым-қатынасы мәселесіне көп көңіл бөлінді. Сондықтан қазақ прозасында жалқыдан
жалпыға, яғни жеке адамның тағдыры арқылы жалпыадамзаттық мәселелерге бой ұру жиі
кездесті. Мұның барлығы әдебиетте романтикалық тенденциялардың айқын көрінуіне жол ашты.
Адамзат дамуының өтпелі дәуірлерінде қалыптасқан, орныққан өмір қалыбы бұзыла бастағанда
және қоғамда нобайы әлі белгісіз, қандай да бір жаңа, бірақ белгісіз дүниені күткенде жаңашыл
ізденістердің, романтикалық тенденциялардың бой көтеруі де сондықтан болар.
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1991 жылдардан бастап проза егемендікке қол жеткізген тәуелсіз қазақ мемлекетінің
аяғына тұруы, қалыптасуы жағдайында дамыды. Осыдан келіп қаламгерлер жаңа мазмұндық,
пішіндік ізденістерге ұмтылып, болмыстың дәстүрлі түсініктері мен «социалистік реализмге тән
концепциялардан» бас тартты [1, 3 б.].
Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиетінде тарихымызды қайтадан жаңа көзқарас
тұрғысынан саралау, тарихи оқиғаларға жаңаша баға беру орын алды. Жазушылар халқымыздың
өткен тарихи бастауларына ден қойды. Осы ретте қаһарманның ішкі әлемінің ұңғыл-шұңғылына
бойлау, оның қоршаған ортамен, болмыспен қарым-қатынасын көрсету басты бағдарға айналды.
Прозалық шығармаларда адамгершілік жады, жатсыну мәселелері алдыңғы қатарға шықты.
Прозалық шығармаларда жекеленген романтикалық элементтер тарихи тұлғалардың, ұлттық
рух жолында жанын салған қаһармандардың сомдалуында байқалды. Осы кезеңде жазылған
Баққожа Мұқайдың «Өмірзая» (1998) мен Рамазан Тоқтаровтың «Бақытты құлдықтың ақыры»
(2005) романдарының тақырыптық тұрғыдан ортақ тұстары бар.
Баққожа Мұқайдың «Өмірзая» романы мен Рамазан Тоқтаровтың «Бақытты құлдықтың
ақыры» романына алыс тарих арқау болмаса да, кешегі кеңестік дәуір шындығы бүгінгі күннің
биігінен шынайы бейнеленеді. Екі шығарма да қоғамның өкпені қысар қыспағына түскен
адамдар тағдырына үңіліп, олардың жан қиналыстарын суреттеуде сәтті көркемдік ізденістерімен
ерекшеленеді. Екі романның да негізгі кейіпкерлері Желтоқсан оқиғасына қатысып, түрмеде қаза
болады және ақтық демдері бітерде өздері пір тұтқан қазақтың батырлары көз алдарына елестейді.
Шығарма соңында екі жазушы да өз кейіпкерлерінің реалистік бейнесін романтикалық пафоспен
өрнектеген.
Б. Мұқайдың «Өмірзая» романы «Бұл еңбегімді қазақ елінің тәуелсіздігі жолында
құрбан болған ерлердің аруағына арнадым. Автор» деген арнаумен ашылады. Жазушының
өзі меңзегеніндей, тәуелсіздік жолында құрбан болған ердің бірі – Аяған. Шығармада Аяған
Қуатов деген жігіттің қуғын мен сүргінге толы аянышты тағдыры суреттелген. Романда
тоқырау заманының шындығы, кеңестік дәуірде қоғамда болған көлеңкелі құбылыстар мен
сорақы жағдайлар, орыстардың астамшылық саясатының қазаққа көрсеткен қиянаты көркемдік
шешім тапқан. Тоталитарлық тәртіп кезіндегі әділетсіздікпен қарсы күрескен оқымысты жігіт
шығарманың өн бойында Ұлы Шындық іздеумен өтеді. Ол әділет іздеймін деп кеңестік жүйенің
барлық қиянатын, зорлық-зомбылығын көреді. Шығармада сол кезеңдегі шындық реалистік
тұрғыда суреттелген.
Романда түрлі әлеуметтік оқиғалар легінде сан алуан кедергілерге мойымай, қыл көпір,
тас қиядан өтетін, қиын-қыстау шақтарда күресе жүріп өсетін, асқақтай түсетін характер сомдау
мақсаты жота көрсетеді. Осы тұста бас қаһарманның мінез ерекшелігінен романтикалық бейнелеу
тәсіліне тән кейбір ұстанымдарды байқаймыз. Романтикалық әдебиетте кейіпкер өмірден өз
жолын, өз орнын таба алмай пұшайман күй кешеді, тосын шешімге, оқыс әрекетке барады. Өз ісін,
мақсатын іске асыру жолында қайғылы қазаға да ұшырайды.
Аяғанның өмірінде көрген қиянаты мен азабы романтикалық сарында суреттелген.
Тоталитарлық темір жүйенің қатал тәртібіне шыдамаған Аяған қаһарамандық қимылы жағынан
романтикалық образдарды еске салғанымен, оқиға динамикасы реалистік қуатпен суреттелген.
Аяған өзі өмір сүрген қоғамның шындығына көңілі толмай, аласұрып, ортаға қасқайып қарсы
тұрады. Онысымен қоймай тағдыр теперішін көрген кейіпкер өзінен күштілермен ұстасып, идея
үшін күреске шығады және сол үшін құрбандыққа да барады. Романтикалық кейіпкерлер сынды
сең соққан балықтай күй кешіп, өмірде тығырыққа тіреледі.
Жазушы «ақиқат атты арғымаққа мінген, енді Ұлы мақсатына жетемін деп ойлаған, сенген»,
«адамдардың бәрін дос санап, барлығына адал жүрегінен шыққан адал сөзін» айтқан Аяған образын
асқақ бейнелеуге ұмтылады. Аяғанның қарапайым қасиетінен өзгеше қырларын, тұлғасындағы
қаһармандық нышанын табуға ұмтылыс кейіпкер образына байланысты шығармада ара-тұра
кездесетін кескіндік мінездемелерге романтикалық интонация дарытады.
Аяғанды барша адамзат баласының мәселелері толғандырады. Қоғамдағы әділетсіздікке,
өзіне көрсетілген қысым мен қуғындауға қарсы шығуы өз алдына, оны қазақ халқының басына
төнген басқа да қауіп-қатер: қазақты отарлау саясаты, Арал теңізінің мәселесі, табиғатты қорғау
да бейжай қалдырмайды. Жалпы романтикалық кейіпкерлерді болмысты жетілдірудің, өмірді
кемелдендірудің жеке бір жағы немесе жеке бір мәселесі ғана қызықтырмайды. Олар болмыстың
барлық қарама-қайшылықтарының тұтастай шешілуі толғандырады. Сондықтан күрескер Аяған
қоғамдағы зұлымдыққа қарсы шығады. «Аяған үшін Шындықтан үлкен ұғым жоқ еді бұл дүниеде.
Шындық салтанат құрған жерде қиянат та, қараулық та өмір сүре алмайды деп ойлайтын. Оның
түсінігінше Шындық күн сияқты еді.
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Шығарма соңындағы романтикалық көрініс - Аяғанның алдына Кенесары мен Сыздық төре
аруақтарының келіп, оны күреске жігерлендіруі – романға романтикалық бояу берген. Мұндай
романтикалық шешім қаһарманның ісәрекетіне ірілік беріп, кейіпкер мақсатының маңыздылығын
ұштай түскен. Романның құндылықтық бағдарының жүйесінде Кенесары мен Сыздық төре бейнелері
адам бойындағы тұлғалық бастаудың, адамгершілік негізінің символы ретінде және отарлау езгісіне
қарсы шығып, еркіндік аңсаған қаһарман күрескерлер бейнесінде көрінеді. Суреткердің көркемдік
иерархиясында Кенесары мен Сыздық төре бейнелері, ең алдымен, эстетикалық идеал – Тұлғаның
идеалы. Б.Мұқай қазақ дүниетанымындағы беделді тұлғаның архетипімен өз кейіпкерлерінің,
ең алдымен шығарманың басты қаһарманы Аяғанның іс-әрекеттері мен ой-сезімдерін сабақтас
қарайды.
Р. Тоқтаров «Бақытты құлдықтың ақыры» романында [4] қазақ халқының кешегі тарихын,
кеңес дәуіріндегі шындықты ой көзімен шалады, тарих сабағының реалистік көркем суретін
жасайды. Автор кеңестік кезеңдегі тіршілікті «құлдық қоғамдағы бақытты өмір» деп біледі. Роман
жеке тұлға мен тоталитарлық жүйе арасындағы қарым-қатынастың, өмірдің қарамақайшылықты
құбылыстарының күрделі шындығын бейнелейді. Романда кеңес тұсындағы «бақытты» заманның
тұтастай халықтың өміріне әкелген өзгерісжаңалықтары мен зұлматы, отарлау саясатының
салдары суреттеледі. Қазақ даласына келген Қазан төңкерісінен бастап колхоздастыру науқаны,
сұрапыл соғыс жылдары, тың игеру, Семейдегі атом сынағының зардаптары, Желтоқсан оқиғасы,
яғни тұтастай бір дәуірде халықтың басынан өткен аласапыран оқиғалар, ел тағдыры мен жер
тағдыры шығармада көркем баяндалады.
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Қазақ жерінде кіндік қаны тамған ұлы ғұламалар Әл-Фараби мен Абайдың үндестігі жайында
сөз етіледі. Әл-Фарабидің өз заманында ғылым мен өнердің барлық саласына баға жетпес мұра
қалдырғандығы бүкіл дүниежүзіне белгілі. Әл-Фарабимен Абай атамыздың ақын, ұлы ойшыл
ретінде бір-бірімен ұштасып жататыны сөзсіз. Сонымен бірге ұлы Абайдың ғылыми көзқарас, ойтұжырымдары ұлы Әл-Фараби ілімімен астасып жататындығын саралауға жұмыстандық.
Түйін сөздер: Әл-Фараби, Абай, философия, музыка, астрономия, ақындық, танымдық,
Ақжан Машани.
Өткенге үңіліп, тарихты парақтасақ, Табиғат-ана жомарттығымен талай ұлы перзенттерін
сыйға тартақандығының куәсі боласыз. Бүгінгі таңда жаңа ғасыр бастауында өткенімізді
жаңғыртып, көмескіленгенді көркейтіп, рухани дүниемізді жаңғыртып жатырмыз. Қай кезде де
тілімізден де, өнерімізден де танымдық, филосфиялық дүние іздесек, ұлылар әлеміне, олардың
еңбегі мен тұжырымдарына жүгінеріміз сөзсіз.
Сондай ұлыларымыздың бірегейі, бүкіл әлем жұртышылығы мойындаған Ұлы Әл-Фараби
бабамыз бен Ұлы Абай атамыз! Бұл екі ойшыл-ғұламаларымызды жарты ғасырдай уақыт бойына
үзбей зерттеген, «ұлылықты айта білу ұлағатының сыбағасы, даналықты ашуға дарын қажет»
деген сөз ғалымыз Ақжан Машаниге лайықты десек те болады.
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«...Бұл кісіден бұрын да, кейін де даналар болды. Бірақ олардың ішінде ... дәл Фарабидей
геометрия, музыка, астрономия сияқты үш ғылым саласына бірдей ұлы үлес қосқан... аса ірі
жаңалық ашқан ғалымдарды табу қиын... Платон, Аристотель, Птоломей сияқты ғұламалар
музыканы жөнді меңгере алмағандығын жазып кеткен...» – деген тұжырым жасайды [1, 3 б.].
Әл-Фараби бабамыз ғылым мен өнердің барлық саласында өшпес із қалдырғанын
зерттеушілеріміз айтып өткен болатын. Әл-Фарабидің ауқатты отбасында дүниеге келген, алғашқы
сауатын бала кезінде өз елінде, өз тілінде ашқандығы, кейін ғылым іздеп, араб халифатын кетіп,
сол жақта өмір сүріп, ғылым суын ішіп, дүниеден өткені белгілі. Әл-Фараби тек ғалымдығымен
ұлы емес, ол көп қырлы ғұлама, өнерпаз, ақын ретінде танылады. Осы тұста ұлы ғұламаға кейінгі
заманымызда жақын, рухани сабақтас келетін ұлы Абай атамыздың үндесетінін аңғарамыз. Бұл
халық қағидасындағыдай «Ұлы адамдар дүниеге мың жылда бір-ақ келеді» дегендей киелі қазақ
топырағынан шыққан екі ойшыл данышпанның арасы да мың жыл шамасы екендігін нақтылағандай.
Заңғар жазушымыз, Абай арқылы қазақты әлемге танытқан, ойшыл Мұхтар Әуезов Абай
нәр алған рухани үш қайнар көз бар дегені баршаңызға белгілі. Олар: біріншісі – қазақ халқының
көнеден келе жатқан мәдениеті мен өнері, екіншісі – орыс мәдениеті сол арқылы келген Батыс
мәдениеті, үшіншісі – Шығыс мәдениеті мен өнері. Осы жазушы тұжырымның біріншісі, әсіресе,
үшіншісінің Абайға да, Әл-Фарабиге де ортақ дүние екендігін бағамдау қиындық тудырмайды. Мың
жыл бұрын әл-Фарабидің кіндік қаны Отырарда – Сыр топырағына болса, ұлы Абай атамыздың
осы қазақ топырағының перзенті. Сондықтанда олардың ата-тегін айтқанда даналардың бойына
ана сүтімен дарыған табиғи дарын ұқсастығын тілге тиек еткен жөн. Абай ақынның ғылыми
мұрасы өз бастауын ұлы ғұлама Әл-Фараби ілімімен сәулеленіп, теп-тегіс жұмыр келген, сөз
маржандарымен кестеленіп, дана халқының рухани санасына құйылды. Абай атамызды халқының
ұлы ақын деп тануының көкжиегінде Әл-Фараби бабамыздың ғылыми мұрасы және оны поэзия,
проза тілімен жеткізуінде жатыр. Абай қара сөздерінің көкірек көзі ашық болмаса, кез келген
адамзат баласы ұғынып, тереңіне бойлап, байыбына бара бере алмайтынының себебі, ол ғылыми
ойға, философиялық толғам-тұжырымға толы. Ал Абайдың жылдың төрт мезгілін суреттейтін
табиғат лирикасының идеясы ұлы Әл-Фарабидің «Табиғат тағылымы» атты еңбегімен үндесіп
жатқандығын ғалым Ақжан Машани өз кезегінде айтып, зерделеп кеткен еді.
Ақынның табиғатты суреттеудегі шеберлігі, ондағы адам психологиясы мен табиғат
құбылысының астаса берілуі – философиялық дүние. Табиғаттағы өзгерісті динамикалы бейнелеуде
тілдегі көсемшелі етістіктермен беруінің өзі ақын танымының тереңдігін, оның көп ізденгіштігін
көрсетеді. Тылсым жаратылыстың, әлемнің құрылымын тануда, бір жүйелі ойға келіп, пікір айтуда
адам баласына Әл-Фараби бабамызша айтсақ, ғақли парасат керек. Ал бұл тұжырымды ұлы Абай
атамыз оқу-білім үйреніп,надандықтан бойыңды аулақ салып,
«Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң арқалан.
Сен де бір кірпіш дүниеге.
Кетігін тапта бар қалан» – деп, текке жүрмей, надандықтан шығар жол білім екендігін,
адам болып саналы түрде өмірден өз орныңды табуға үндейді. Бұл ойшылдардың ұлылығы да сол
олардың айтқан ойлары мен тұжырымдары күні бүгінге дейін өз құнын жоймағандығында.
Әл-Фараби бабамыз, жоғарыда айтып кеткеніміздей, математика ғылымында да өз
қолтаңбасын қалдырды. Оның математикалық ілімінде, қазіргі адамзат танымында шексіздік
ұғымымен астасатын сегіз санының қасиетін дәлелдеп, ашқан болатын. Халық даналығындағы
«сегіз қырлы, бір сырлы» қолданысының астарын Абай атамыз дүниенің сегіз сипатын адам
баласының бойынан сипаттап, құрылым-құрылысы ерекше:
«Толғауы тоқсан қызыл тіл,
Сөйлеймін десең, өзің біл,
Өткірдің жүзі,
Кестенің бізі
Өрнегін сендей сала алмас.
Білгенге маржан,
Білмеске арзан,
Надандар бәһра ала алмас...» – деп өрілетін «Сегіз аяқ» атты шығармасын дүниеге әкелді.
Ұлы бабамыз Әбу Насыр Әл-Фараби өз зерттеулерінде геометрия барша ғылымның
бастауы, негізі деп есептеген. Осыған сәйкесті, ұлы ғұлама осы сала бойынша баға жетпес құнды
дүниелерді өмірге, ғылымға әкелді. Кез келген заттың өзіндік өлшемі, пішіні болатындығын
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дәлелдеген ғалым және осы мақсатта үшкіл атауын ұсынған. Белгілі заттың сыртқы бетін, жер
көлемін өлшеуде осы үшкілге бөлу тұжырымын жасаған. Бұл қазіргі дамыған геометрия ғылымы
саласында триангуляция терминінің негізі. Ал Абай өзінің «Үш-ақ нәрсе адамның қасиеті: ыстық
қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек деп үштік ұғымда береді. Үлкен философиялық құндылық
ретінде танылатын Қара сөздерінің бірінде, мысалы, Он жетінші қара сөзінде ойшыл ақын осы
үш қасиетті салыстыра отырып, ғылымға басымдылық береді. Бұл үшеуінің бірінсіз-бірі өмір
сүре алмайтындығын, жеке, дара тұрып емес, бұл үштік біріккенде ғана өз жемісін, нәтижесін
беретіндігін айқын сипаттайды. Абайдың атақты «Ескендір» шығармасының дүниеге келуіне де,
Әл-Фарабидің осы үшкіл теориясы негіз болғандай. Тарихтан да, ақын шығармасынан да Ескендір
тұлғасы өте жақсы таныс. Оның бойында ақыл да, қайрат та бар, бірақ оған жетпей тұрғаны жүрек
жылылығы, қанағат деген дүние екендігін ақын керемет баяндайды. Шығарма түйінінде осы
Ескендірді сабырға келтірген ұлы ақынның осы үш қасиеті екендігі ақиқат.
Қос ғұлама үндестігіне үңілген сайын гармония әлеміне сапар шеге бересіз. Әл-Фарабидей
ойшылды ұққан Абай танымына тәнті боласыз. Өмірдегі қозғалыс, динамика муза әлемімен
ұштасатындығын ойшылдар еңбегінен аңғарамыз. Осы процестердің бәрінде де жарықта да,
сәуледе де қозғалыс болатыны заңды. Ол қозғалыс дыбыс шығарады және олар да бір заңдылықпен
қақтығыспай жүретіндігі белгілі. Бұл дыбыс музыкада ән не күй болып жарыққа шығады. Осы
орайда, ақынның «Әнді сүйсең, менше сүй» туындысын алсақ,
«Құлақтан кіріп бойды алар
Жақсы ән мен тәтті күй.
Көңілге түрлі ой салар,
Әнді сүйсең менше сүй
Дүние ойдан шығады,
Өзімді өзім ұмытып,
Көңілім әнді ұғады,
Жүрегім бойды жылытып» – деп келетін шығармасында ән беретін дыбыс арқылы адам
баласының сан түрлі ойлары тереңнен қозғалып, түрлі сезім оянып, қоршаған әлемді өзгеше
көзбен, өзгеше сезіммен танып, жан дүниенің де, тылсым әлемнің де сырлары ашылатындығын
тамаша жеткізген.
Әл-Фараби мен Абай ән-күйдің тамаша құдыретін сезе білген. Тіршіліктің, өмірдің ерекше
өрнегін аңғарып, кейінгі ұрпағына мирас етіп қалдырып кетті. Сонымен бірге ұлы ойшылғұламалардың даналығы сол ән мен күй әуені арқылы даналықтың шынайы жолын іздеген, нұрлы
ақыл мен ыстық қайратты жүрекке тірек етіп ғылым жолын жасады, әділдік пен шындықтың тура
жолын бізге көрсетіп кетті. Осындай Әл-Фараби мен Абай сынды данышпан перзенттері бар елдің
жүрер жолы да сәулелі екені бұлжымас заңдылық.
Әл-Фараби бабамыздың баға жетпес еңбектерін Европа елдерінің зерттеушілері сонау орта
ғасырдан бастап қабылдап, дамытып келеді. Атақты А.Энштейннің өзі ұлы баба жаңалықтарынан
асып кете алмағандығын уақыт та, ғылым да дәлелдеп отыр. Өз кезегінде олар (европа зерттеушілері)
Әл-Фарабидің сәуленің таралу теориясын классикалық жол деп келтіреді.
Абай өзінің «Ішпек, жемек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, сал жимақ, мансап
іздемек, айлалы болмақ, алданбастық – бұл нәрселердің бәрінің де өлшеуі бар. Өлшеуінен асса
боғы шығады» деп келетін қырық үшінші қара сөзінде ой тастар мысалды санамалап келтіреді.Әр
нәрсенің тіпті ол жақсы дүние болса да оның шамасынан асса пайдаға аспайтындығын келтіреді.
Қорыта айтқанда, екі ұлының арасын жақындастыру, үндестіру халқымыздың мың жылдық
рухани, мәдени дүниесін тірілту бүгінгі рухани жаңғыру идеясымен тұспа-тұс келуі кездейсоқтық
емес. Ұлы ғұламаларды ұлықтау бүгінгі ұрпақ бізге міндеттеліп отыр, демек, бұл бір ғана адамның
емес, халқымыздың игі мақсаты болғандықтан бүтін қауым қолға алар қастерлі іс. Ғылым мен
өнердің тілінің ортақ екендігін, оны тек жан жүрекпен сезінгенде әлемді тербететіндігін бүгінгі
таңда қазақ халқының өнердегі тағы бір жұлдызы Димаш Құдайберген де танытты. Тілін түсінбесе
де әуен, әуез, дыбыс арқылы қанша жан жүрегіне тыныштық таба білді. Бұл әрине, сонау бабамыз
Әл-Фараби ашқан ғажайып құбылыстардың жалғасы іспетті.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1 А.Машанов. Әл-Фараби және Абай. – Алматы, «Қазақстан». 1994 ж. - 191 б.
2 Абайдың қара сөздері. – Алматы, «Алматы кітап». 2014 ж. - 224 б.
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С. СЕЙФУЛЛИН, І. ЖАНСҮГІРОВ, Б. МАЙЛИН
ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ ІШКІ БІРЛІК ПЕН ТҰТАСТЫҚ
Н.А. Атаханова
Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, Атырау қ.
Мақалада жазушы ұлы тұлғалар, үш бәйтерек Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет
Майлиннің шығармашылығындағы ортақ ішкі бірлік пен тұтастық, оның ішінде сол заманындағы
бостандықты қалаған, шындыққа көз жеткізу мақсатында жазылған өлеңдердің бірлігі көрсетілген.
Үш бәйтеректің сол кездегі жазылған өлеңдері біркелкі саяси үгіт түрінде ғана емес, үгіт ол кезде
көркем әдебиеттің ең бір қажетті формасы болатын, сонымен бірге қалың бұқараның қажетіне
орай ақындық шеберлікпен жазылған.
Түйін сөздер: Сәкен Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров, Бейімбет Майлин, бірлік, тұтастық.
Дүниеден өткен жазушылардың көзі тірісінде шығарған кітаптары, тірі кезінде көрген басқа
да жарияланымдары – әдебиеттану ғылымында шығармашылық тарихты таразылаудың сенімді
көзі ретінде бағаланады. Кез келген қаламгердің шығармашылық әлеуетін, тұтастай зертханасын
кешенді түрде зертеуге тасқа басылған еңбектері берік негіз береді.
Әдетте, кез келген ел таныған жеке тұлға дербес өмір сүре алмайды: оның өзі өскен ортасы,
қоршаған қауымы болады; бұл ортада ол өзіндік дербес көзқарасын білдіре де бермеуі мүмкін.
Ал ақ қағаз алдында жалғыз қалған сәтте бүкіл ой-сананың жемісін соның бетін жайып салып,
дүние таныған көзқарасын еркін айта алады. Сол бостан ойды білдірудің немесе қоғамдық-саяси
шеңбер аясындағы амалсыз барған іс-әрекеттердің кез-келген мысалын жазушының жарық көрген
кітаптары арқылы табуға болады.
Сәкен Сейфуллин халықтың бостандыққа ұмтылған өршіл ой-арманын, қажырлы күресін
лирикалық кейіпкерлердің ізгі жан толғаныстары арқылы елестетеді. Ол әділдікті, бақытты, жаңа
тұрмысты өз қолымен жасайтын, ескілікті талғандайтын күрескерлердің берік сезімін баяндайды.
Революциялық күрес ескіні қиратып, жаңаны жасау деп түсінді. Соған шақырды. Жаңа қоғам
жасаушы жаңа адам алдымен күрескер, табанды, ісіне адал болуы жөнінде түйіндеп, түсіндіреді.
Ақынның айрықша сөйтіп және дамытып жырлайтыны революционер күрескерлердің образы.
«Сәкен кейіпкерлерін бостандық үшін қажырлы күрес жолына берілген, айдауда, қамауда жүрсе де,
ажал, апат құшағында жүрсе де мақсатынан айнымаған, еркіндікті, туралықты аңсаған қайратты да
жігерлі етіп суреттейді» [1, 2 б.].
Сәкен қалдырған әдеби мол мұралардың ішіндегі күрес жырлары елеулі орын алады. Ақын
қандай тақырыпты алып жырласа да, езілген еңбекшілерге достығы, шынайы, зұлымдыққа,
қанаушы атаулыға қарсы кектенеді, еңбекші халықпен бірге ол батыл күреске шығады. Халықтың
басына қиыншылық түссе, олармен бірге ызаланып мұңаяды.
Ақын тегінде қандай да болмасын өмір шындығына бейтарап қарай алмайды. Өзінің оған
деген тура қатынасын, тебіренген жан сезімін, өршіл ой нысанасын байқатып отырады. Бұл поэзия
ерекшелігі де.
«Сәкен өлеңдері бостандық үшін жан – тәнімен күрескен, жауының алдында бас имей,
қасқиып қарсы тұрған, жалын атқан ақындық сөзін жұмсаған күрескердің тұлғасын елестетеді»
[2, 11 б.].
Ақын баққұмарларға қарсы оқ атқанын, күндіз-түні тынбай еңбекші тап мүддесіне қызмет
істеп келе жатқанын өлеңдерінде мақтаныш сезіммен шаттана айтады. Сәкен поэзиясының
жаңашылдық үні мен халықты күреске шақырған ұраны әлдеқайда күштірек болып естіледі. «Ол
үшін тақырып тыңдығы жеткіліксіз, өмір құбылыстарын асқан ақылдылықпен жеткізе білетін
ақын шеберлігі де қажет еді» [3, 8 б.]. Әр сөзге жаңаша мән беріп, оның сиымдылығын арттырды.
Өз кезіндегі өмір құбылысын түсінікті әрі көркем тілмен берді.
Сәкен бір жазған тақырыбын қанағат тұтып, оған екінші қайта оралмай кететін ақын емес.
Ол сол тақырыбын екінші рет қайтадан жырлағанда, оған тың бір қырынан келіп, соны пікірлер
мен ойлар айтып, өз шеберлігін жетілдіре түсті. Оған мысал етіп С. Сейфуллиннің проза, драма,
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саяси-пуюлицистикалық шығармаларын алмай-ақ поэтикалық туындыларының өзін атасақ та
жеткілікті. Мысалы, «Біздің тұрмыс экспресс» және т.б. Соның өзінде ақын жаңа дала мен ауыл
кедейін, ауылда ашылған жаңа мектеп пен онда оқып жүрген жас өспірім жастарды, халықтар
достығын жырлай отырып, Қазақстан жерінде болған өзгерістермен түгел дерлік таныстырып
өтеді. Ақынның мұндай өлеңдері өзінің әдемелігі мен лирикалық үнінің басымдылығымен
оқушының жүрегін бірден баурап алатын көркемдік қуатқа ие. Өйткені, ол жырлар өмір
шындығымен өрілген еді. Сәкен үнемі жаңа өмірді құрып жатқан халық күші мен оның
бойындағы сарқылмас қуатын жыр етумен болды. Ақынның жеке басының алып адамгершілік
қасиетіне дәуір талаптарының сай келуі Сәкенді қазақ поэзиясының төріне шығарды. «Сөйтіп
Сәкен поэзиясы өзі өмір сүрген дәуірдегі саяси, философиялық, жағдайларды молынан қамтыған
кең тынысты поэзия болды» [4, 113 б.].
Ақынның күрескерлігі өмірмен тығыз байланысты. Өмір қаншалықты жағдайда бай
болса, ақын оны соншалықты меңгере алып отырса, жаңашыл поэзия осыдан келіп тумақ. Қазақ
ақындарын осы мазмұн мен формадағы алшақтық қинады.
Көркем сөз өмір өзгертудегі революциялық серпінді күш, адам тәрбиелеудегі табылмайтын
құрал екендігін Сәкен Сейфуллин толық түсінді, өз оқушысы – жас оқушысы – жас күрескер екенін
жақсы білді. Сондықтан да ол өр үнмен:
Сендерге, қарындастар!
Сендерге, інілер!
Сендерге арналды бұл әндер!
Дүниенің құлдық шынжырын қиратып,
Әділдік, теңдік іздеген,
Тұрмыстың таршылық зынданын бұзып,
Еркіндік, кендік іздеген,
Көкіректері жанып, бақыт іздеген жастар!
Сендерге арналады бұл әндер, – деп жар салды.
Сәкен поэзиясына тән жауын қорқытар, досын қуантар жігерлілік, серпінділік, бұрын қазақ
әдебиеті көрмеген лепті азаматтық әуен жаңа өнердің мақсаты мен ролін оның терең түсінгендігіне
де тікелей байланысты еді. Ақын творчествосында лепті романтикалық пафос пен шынайы
шыншылдық іштей бірлесіп, тұтасып жатады.
Қандай шығарма болсын, белгілі бір саяси идеялық мақсатпен жазылады. Сәкен қазақ
лирикасының көркемдік, шыншылдығын сақтай отырып, оның азаматтық үнін көтерді.
Әдебиеттің даму заңдылығы, ішкі мүмкіншілігімен есептесу, соны жете меңгеру, дамыту
жаңалыққа талпынған Сәкеннің еске тұтқан басты қағидасы болды. Оның басты себебі өмір
тұрмыста болып жатқан өзгерістерден.
Ол өзгерістер өнерде жаңалықты, ізденуді тілейді жаңаша сурет, бейнелер табуды тілейді,
рас, тіл өзгеріп кетпеген соң, бейнелеу амалдары көбіне сол шебер жазылса, көрнекті, әсерлі,
суретті болса, ескі түрден озып, жаңа тың бейнелер шебер қаламынан туары сөзсіз [5, 3 б.].
Қазақ поэзиясының көгіндегі тағы бір Абайдан кейінгі ұлы тұлға Ілияс Жансүгіровтың мол
әдеби мұрасының бір саласы – оның көркем прозасын айтып кетпеу мүмкін емес. Бұл жерде зерттеу
жұмысы қаламгердің кезінде жарық көрген, бес томдық шығармалар жинағына енген әңгімелері
негізінде жүргізіледі. Ақынның прозалық шығармалары өз кезінде-ақ жеке жинақтар болып
жарыққа шыққаны белгілі. 1933 жылы Семейде шыққан екі томдық шығармалар жинағының екінші
томы, 1935 жылы шыққан «Жол аузында», «Құқ» кітаптарымен қатар, өзі құрастырған әдеби оқу
құралдарында да ақынның прозалық шығармалары енгізілгенді.
Ілияс та қаламдас, замандастары Сәкен, Мағжан, Міржақып, Бейімбеттер сықылды
әдебиеттің барлық жанрында дерлік атсалысқан ақын болды. Өйткені, ол да дүрбелең уақытты
дүрбімен емес, бір қолына қару, бір қолына қалам алып, «халқым», «қазағым» деп елін, жерін
қорғаған, есіл тамған тамшы қанға қиналып, уланып, тгілікті ісі болса қуанған, өз халқының
шын мәніндегі батыр ұлдарының бірі еді. Ілияс әңгімелерінің тақырыптық-идеялық аумағы
бірнеше тақырыптары қамтиды. Олардың ішіндегі ең көлемдісі, әлбетте, Ұлы Октябрь
Социалистік революциясы тақырыбы. «1 Май» әңгімесінде Октябрь төңкерісін, ұлы күресті
лирик ақын өзінше толғап, табиғаттың мәңгілік ұлы күресімен салыстыра отырып суреттейді.
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Ілияс Жансүгіров поэзиясын алғаш зерттеушілерінің бірі Т.Әбдірахманова көп ізденуден кейін:
«Ілияста табиғат суретінсіз өлең жоқ. Азаматтық лирикаларының өзінен үлкенді-кішілі табиғат
суреті кездесіп отырады» [6, 55 б.] – деп түйсе, бұл Ілияс прозасының кейбір тармағына да тән
қасиет деп айтуға болады. Жаратылыстың мәңгілік күресі – ол күн күресі, жер бетін басып
алған қардан, аяздан, суық сұрпаттан аршу, жер шарын жылы жуақты нұрға бөлеу, жасыл
жапырақтарды жалбырату, балдырған балбырды балбырату. Жазушы мұны күннің күрескендегі
басты мақсаты етіп көрсетеді. «Құс қаңқыл, жер жылқыл. Төрт түлік түлеп, жер шарындағы
қыбырлаған жануар күн алыптың шуағына жиналмақ. Күннің осы мамырдағы күресін, мен
табиғаттағы «Октябрь» дер едім» – дейді де, Ілияс Октябрь революциясының мәнін бүкіл
дүниежүзілік ауқымда қарастырады.
Сонымен қатар, жазушы революция туралы жаза отырып, саяси мәселелерді де шығармасына
арқау ете білді. Соның бірі, түрлі бағыттағы партиялар көзқарасын қарапайым тілмен оқырманға
дәл жеткізе білген. Ілияс талантты қалам қайраткері болумен қатар, белсенді қоғам қайраткері де
бола білген азамат.
Ілияс Жансүгіров прозасындағы екінші бір өзекті мәселе тақырыбы – әйел тақырыбы. Оларды
мазмұнына қарай екі үлкен топқа бөлуге болады. Біріншісі – Октябрь революциясына дейінгі
қазақ әйелдерінің ауыр тұрмысын суреттейтін «Күң өлімі», «Жедел жәрдем», сынды әңгімелері де,
екіншісі жаңа қоғамға белсене араласқан қайраткер әйелдер бейнесі бар – «Нұрша», «Отан» атты
шығармалары.
Жалпы әйел тақырыбы 20-30 жылдардағы бүкіл совет әдебиетіне ең бір өзекті тақырып
болған болса, бұған Ілияс та қай жанрда болмасын өз үнін қосқан. Нұрша – Ілиястың 1928 жылы
жазған «Қазақ қызы» өлеңіндегі жаңа тұрмыс, жас жұртты жасаушының бірі. Ақын Зағипа сынды
қазақ әйелдеріне «Беташар» (1925) айтып:
Тұсына туып төңкеріс
Бағына туып үлкен іс
Басыңды ашқан тұманнан,
Жылауыңнан жұбатқан.
Қабағыңнан қуантқан,
Қойныңда қаққан жыланнан,
Еркіндеп беріп еліңе,
Қосып сені теңіңе
Шығарған шр құмардан.
Ендігі сәлем шын сәлем
Бұл күніңе бір сәлем – деп тұрғандай [7, 171 б.].
Ілияс Жансүгіров әңгімелерінің ендігі бір тобы, әрі өзектісі – еңбек тақырыбы. Жазушы жаңа
өмірдегі жаңа тұрмыс, жаңа құрылыстағы еңбек, социалистік жұмыс мәселесін кеңінен қозғап,
негізінен көптеген очерктер мен әңгімелер жазды. Олардың сюжеті сан қилы. Түбі халық ауыз
әдебиетіндегі «еңбекпен келген нан тәттіден» бастайтын бұл тақырып, әлбетте, мәңгілік тақырып.
Адамзат тарихында атадан балаға мирас болып келе жатқан ұлы сөз. Ұлы Абайдың «Еңбек етсен
ерінбей, тояды қарның тіленбей» – дегеніндей, Ілиястың да бұл тақырыптағы шығармаларының
көбісі еңбекке баулы, жастарды тәрбиелеу мақсатында арналған.
Ата жұрты ерте таныған атақты жазушы Бейімбет Майлиннің есімі мен шығармалары қазіргі
оқырманға жұмбақ емес: жазушы жайында зерттеулер бар, шығармалары кітап болып шығып жүр.
Бірақ оның шығармашылық зертханасына, жекелеген еңбектерінің тарихына қатысты бірқатар
деректер әлі белгісіз, ұзақ уақыт бойы мұндай мағлұмат көздеріне назар аударылмай келеді.
Бейімбет Майлиннің белгісіз шығармаларының тарихы тұлғалар тоғысымен күрделі. Заманы
бір заңғарлардың қилы – қилы тағдыры қалай болғанда да қиылысып жататын, олардың бірінен
бірін бөлектеуге болмайтын. Өйткені бұл тұлғалар ұлт бостандығы мен ұлт теңдігі деген ұлы
мақсат жолында мүдделес, рухтас, ұрандас еді. Ізгі мақсат үшін ізденіп, сол жолға бүкіл жан –
дүниесін бағыштап, өмір ғұмырын арнағанды.
Әртүрлі жарияланымдар арқылы Бейімбет Майлиннің кеңестік қазақ әдебиетін
қалыптастырушылар Сәкен, Ілияс, Сәбит, Ғабит, Ғабидендермен қарым-қатынасы жан-жақты
бейнеленіп, біршама көрсетілсе де, оның Шәкәрім Құдайбердиевпен, Ахмет Байтұрсыновпен,
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Міржақып Дулатовпен, Мағжан Жұмабаевпен, Жүсіпбек Аймауытовпен, Смағұл Садуақасовпен,
Мұхтар Әуезовпен және басқа да ұлт зиялыларымен тарихи-рухани байланыстары әлі күнге дейін
жұмбақ болып келеді. Бқл ақиқаты ашылып болмаған, қазіргі көзқараспен бағалануға, түптеп
түгендеуге лайық жәйіттер. Ұлтымыз бастан кешірген кешегі күндердің шынайы суреті де,
шығармашылық зертхананың шырайлы парақтары да осы жәйіттер астарынан табылады, кімнің
кім болғаны туралы ащы шындық ашылады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1 Әбішұлы Ә. Менің Сәкенім. // Жас Алаш, 1994. – 31 мамыр. 2 б.
2 Ахметов З. Казахское стихосложение. – Алма-Ата: Жазушы, 1964. – 11 б.
3 Нұртазин Т. Аса ардақты есім. // Қазақстан мектебі, 19647 – 12 мамыр. – 8 б.
4 Қирабаев С. Өнер өрісі. Мақалалар мен зерттеулер. – Алматы: Жазушы, 1971. – 108-121 б.
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ҰЛЫҚБЕК ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ ҚОРШАҒАН
ОРТА ЖӘНЕ ҚОҒАМ ПРОБЛЕМАСЫ
Женис Оразай
Студент, С.Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ.

Қоршаған орта мен қоғам проблемасы қай ғасырда болмасын қаламгерлер шығармашылығынан
қалыс қалған емес. Қазақ аңызында желмаямен жер кезіп, елге шұрайлы қоныс іздеген Асан Қайғы
қазақтың ұлан байтақ даласын аралап, әр өңірге әр қилы баға береді. Асан Қайғы бабамыздан
қалған асыл сөз бен толғамы терең толғаулардың күн санап бағасы артып келе жатқаны ақиқат.
Өйткені, адамзаттың табиғатқа зәрулігі күн санап ұлғайып барады.
Түйін сөздер: қоршаған орта, Ұлықбек Есдәулетов, қоғам мәселесі, ақын.
1. Қоршаған орта мен қоғам проблемасын қаузап жазған ақындардың бірі – Ұлықбек
Есдәулетов. Ақын шығармашылығына арқау болған қоғамдағы қайшылықтар көрінісі мен елді
алаңдатқан экология мәселесіне тоқталып көрейік.
Қазақ дүниетанымына кеңестік жүйенің тигізген кесірі көп. Солардың бірі – ашты суға
құмарлық. Қымызға қызара бөртіп, бозасының дозасын ғана тарылтып ішетін қазақты кеңестік
жүйе араққа үйретті, болмысын күйретті. Сол бір көріністі ақынның «Қара пима» поэмасынан
кездестіресіз. Қара пима – өмір шындығы. Заманның улы шындығын әшкерелеу үні. Иә, атышулы
десе атышулы поэма. Себебі, поэманың көтерген басты тақырыбы – ауқымды, заман келбетінің
шындығы.
«Алай да дүлей ақ боран,
Ысқырып, ұйтқып, бұрқырап,
Аттаған жанды қақпадан,
Қақпақыл қылар жұлқылап...» [1, 388 б].
Поэманың басталуынан-ақ болатын оқиғаның желісін аңғаруға болады. Өйткені оқиға
желісін табиғат мінезі арқылы беру әуелден әдебиетте бар дүние. Сондықтан да ақынның ішікі
әлеміндегі бұлқыныс «алай да дүлей ақ боран» болып басталады. Арықарай поэмадан «апшысын
жердің қуырып», «алапат күшпен суырып», «жатыр ма жалмап жел үріп» - деген сияқты жер
бетіндегі жебір тірлікке бағытталған табиғаттың алапат күші суреттеледі.
«...Аспанда нұрсыз өлі күн,
Еңкейіп кетіп барады...» – деп ақын тағы да табиғаттың тілінде сөйлейді.
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Біз айтқан кезеңде өмір сүрген адамдардың барлығы арақкеш деуден аулақпыз. Алайда
қоғамда белең алған дерт еді. Поэмадағы әке келбеті сол заман келбетінің анық көрінісі деуге негіз
бар. Поэмадағы ешқашан жетімін жылатып, жесірін қаңғытпаған қазақтың ұрпағының интернатқа
зәру болуы да біраз дүниенің шындығын аңғартады. Қалтасынан ақша, сатарға дүние таба алмаған
әке баласының пимасын қолтықтай шығады. Артынан жылап, жалаң аяқ жүгіріп шыққан балаға да
қарамайды... Анығы өңменінен өтіп кеткен ащы су қаратпады.
«Пимамды қалдыр, папалап», –
Баласы қалмай жүгірді.
Шарт етіп шойын шапалақ,
Омбылап қарға жығылды.
Осылайша адам ағзасын улап алар «ащысуға» құмарлық әкені баладан, баланы әкеден
айырады. Қазақтың қанында жоқ қатыгездікті болмысына сіңірді. Астындағы атын саудаға
салмайтын қазақты баласының аяқ киіміне дейін араққа сатуға жеткізді.
Бұл поэманың көтерген тағы бір басты мәселесі – тәрбие. Бұл орайда бір буын ұрпаққа берілген
тәрбиенің кемшілігі байқалады. Өз қасіреті мен қайғысын арақпен жеңбек болған әр адамның
ұрпаққа дұрыс тәрбие бере алмайтындығын байқауға болады. Поэмаға қайта оралсақ: Әкесі емделу
орталығынан оралып, баласына пима алып келеді. Алайда әке бойына жол ортадан сіңген қаталдықтан,
табиғаттың қаталдығы асып түскен еді. Бәлкім табиғат ананың ессіздікке ескертуі де болар.
«...Қолымен басып өкпені,
Баласы:
– Енді пиманың...
Қажеті маған жоқ... – деді.
Қараса... кеште баяғы...
Пиманы сатып ант ұрған...
Үсіген екі аяғы
Кесілген екен балтырдан!...»
Өлеңнің түйіні тас төбеңнен ұрып кеп жібереді. Өзегіңді өкініш өртей ме?. Өртейді! Мүмкін
бұл әкеге қателігі үшін берілген жаза шығар?! Осы орайда Мұхтар Шахановтың: «бір адамға
байланысты, бір адамның тағдыр», – деген жолдары еріксіз есіңе оралады. «Неге әке үшін бала
жазалануы керек?» деген сұрақ та мазалары анық. Оған қаоғамның дерті кінәлі.
Осындай заманның айықпас ауруын жырлауы ақынның азаматтық бет-бейнесін аша түседі
десек қателеспейміз. «Нағыз ақын қара топыраққа гүл бітіреді, қара тасқа тіл бітіреді» деген рас
екен-ау. Бұл поэма бүкіл қоғамды белгілі мерзімдегі жұқпалы дерттен айықтырып, бүгінгі ұрпақты
арашалап қалған туынды.
2. Ұлықбек Есдәулетов – табиғат тақырыбын жырлауға келгенде де, тыңнан түрен сала
білген ақын. Мысалы, Арал теңізі мен Қара Ертіске арнаған өлең жолдарынан-ақ, табиғаттың көз
алдымызда біртіндеп сұлулығынан да, тазалығынан да айырылып бара жатқандығын жырлағанын
көреміз. Арал теңізінен тараған тұздар мұздықтарды ерітті, даланың шөбін, егінді тұздандырды.
Міне, осыған қамыққан Ұлықбек ақын:
«...Жүрегімді кім бар екен жебейтін,
Тілегімді кім бар екен елейтін,
Қапелімде қарап қалып айнаға,
Өзімді емес,
Көрдім Арал шөлейтін.
Мен – кемемін қаңсып қалған жапанда,
Мен – керегім жоқ жиһазбын Отанға,
Мен – денемін құс жолында адасқан,
Мен – келемін індет болып жаһанға…» [2, 39 б.].
Өлеңде табиғат байлықтарын игілікке пайдаланудағы жауапсыздықтың, салғырттықтың,
өзімшілдіктің, тағы басқа қисынсыз іс-әрекеттердің салдарынан болған экологиялық күрделі халахуал сипаты көркем сөз арқылы өріледі.
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Ұлықбек ұлтының байлығы саналатын табиғатты тілінің қуаты жеткенше жырлайды.
Қасіретіне қайғырып, мұңына қалам батырады. Алты алаштың зары болған Аралды да аһ ұра
жырлайды. Ақынның Арал теңізі туралы өлеңі қазіргі кезде зар жылаған көп ақындардың
өлеңдерінен өзге. Қазір біздер теңізді құрттық деп аһ ұрып жүрміз.
«...Ізде мені бұйрат құмның буынан,
Ізде мені әбжыланның уынан.
Мен Аралмын
Һәм ажалмын, біліңдер
Білмегеннің кеңірдегін суырам!..» [2, 39 б.].
Қазақта «уды умен қайтарады» дейтін тәмсіл бар. Ақынның айтпағы осы тәмсілдегі ой
болса керек-ті. Өйткені табиғатқа жасалған қастандық, қасірет болып алдыңнан шығары анық.
Сондықтан да ақын бүгінгі қастандықты әбжыланның уына айналдырады. Арал теңізіне жасалған
қастандық, яғни, бұзылған табиғаттың тепе-теңсіздігі уақыт өте келе у болып жолыққаны шындық.
Теңізді тіршілік көзі еткен қаншама халық босып кетті, жұмсақтап айтқанда көшіп кетті. Қаншама
жер сорға айналды, халықтың соры қайнады. Ақын осы әрекеттің қайталанса қайтадан у болып
жоларын жұртқа өлеңімен ескертеді.
Ұлықбек ақын ұлтының басына түскен қиыншылықты да, қоршаған ортасына қасақана
жасалған қастандықты да қамыға отырып жырға қосады. Ол өмірдің, болмыстың өз оңтайына
оралған кез келген құбылысын, көзі шалған, көңілі сезген кезең реңін, уақыт тынысын түгел
қамтуға бейім.
«...Қалада жауған қардың қара болатынын,
Көргенде кеудемде жара қалатынын,
Сен түсінесің бе, бауырым? –
Сондықтан менің күйіктен
Жанымды алдарқатар шарап алатыным...» [2, 39 б.].
Бүгінгі таңда ғарыштап дамыған өндірістік өркениеттің табиғатқа тигізген залалы көп.
Өкінішке орай көптеген елдерде оны арашалап қалудың алғышарттары жасалмаған.
«...Қара Ертіс маған ай-күнсің,
Қарқара толқын айбынсың,
Қазаққа қазір айдынсың,
Қай күні біздер айнырсың,
Қай күні теріс ағар деп,
Қан жұтқан менің қайғымсың?!
Қара Ертіс – қара қайғымсың!…» [3, 57 б.]
Қара Ертіске қатысты қорқыныш пен толқыныс туғалы қашан. Ақыры айыруылға да таяған
сияқтымыз. Ұлықбек ақын өлеңге өрнектеген үрейдің жауабы да жақын сияқты. Ақынның айтпағын
мына бір мақаладағы мазмұнды әрі мәйекті ой толықтырып тұрғандай. «Ресейлік мамандар мен
өзіміздің ғалымдар қазіргі ахуал өзгермесе, 2050 жылға қарай Ертіс суы етектен келер шолақ өзенге
айналады деп болжайды. Қытай жарты ғасырда Ертістен алатын судың мөлшерін 5 есе көбейтті
деген мәлімет бар. Осының әсері жағасындағы елге енді білініп жатыр. 2030 жылы Ертістен Ресей
аумағына 8 текше шақырым, 2040 жылы 10 текше шақырым, 2050 жылы 11,4 текше шақырым су
кем құйылуы ықтимал. Салдарынан Шығыс Қазақстандағы су электр стансаларында өндірілетін
қуат мөлшері 2030 жылы 30 %, 2050 жылы 40% азаюы мүмкін. Бұқтырма, Шүлбі бөгеттерінің
суалуы былай тұрсын, Зайсанның өзі қаңсып қалуы ғажап емес. Бұл бірнеше облыстың климатын
бұзып, Семейден Омбыға дейінгі аралықтағы жүзіктің көзіндей көлдер сор батпаққа, жасыл
алқаптар шөлейтке айналады деген сөз. Бейнелеп айтсақ, қытай мен қазақ даласы флорасы мен
фаунасын айырбастамақ. Экологиялық апаттың ізінен гуманитарлық және экономикалық күйреу
ілесе жүретіні айтпаса да түсінікті» [4].
Қорыта айтқанда, Ұлықбек Есдәулетов ақындық тапқырлығымен, ойының нақтылығымен
ерекше көзге түскен ақын. Ол нені айтса да дәл айтады, тауып айтады. Өнер алдындағы, ақыл-ой
алдындағы өз жауапкершілігін бүкіл ел, заман алдындағы парыз-міндет деңгейіне дейін көтере
білген, шын мәніндегі халық жыршысы.
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С. ҚАЗЫБАЙҰЛЫ ЕҢБЕКТЕРІНДЕГІ БАТЫС ӨҢІРІ
АҚЫН-ЖЫРАУЛАРЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНЫҢ ҚАРАСТЫРЫЛУЫ
А.Н. Қуанжанова, Г.Б. Аяпова
Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, Атырау қ.

Атырау облысының ғылым әлеміне С. Қазыбайұлы есімі әдебиет тарихын зерттеуші ғалым
ретінде жақсы таныс. Оның қаламынан туған зерттеулер мен түрлі кітаптарда және жинақтарда
үш жүзден астам ғылыми мақалаларының дені қазақ ауыз әдебиеті мен жыраулар поэзиясы
тарихындағы Асанқайғы Сәбитұлы, Қазтуған Сүйінішұлы, Бұқар Қалқаманұлы, Махамбет
Өтемісұлы, Ығылман Шөрекұлы, Алмажан Азаматқызы сияқты ірі тұлғалар мен бұрын белгісіз
болып келген Қашқынбай, Ақтан, Аралбай, Қарасақал Ерімбет, Қалнияз, Қайып, Өскенбай сияқты
бірнеше көрнекті ақындар мұраларын зерттеуге арналған.
Түйін сөздер: эпик жырау, Батыс өңірі, жыраулар поэзиясы, тарихи оқиға, толғау жанры.
Қазақстанның батыс өңірі – көптеген батырлар жырының, әсіресе, «Қырымының қырық
батыры» сияқты халқымыздың қымбатты поэзиялық мұрасы кемелденген, ауыз әдебиетінің ірі
өкілдері шыққан орта. Халықтың терең ойы мен ұлы армандарын жырлаған ақындар туралы айта
келіп, «Олардың ішінде түркімен классигі Мақтымқұлының замандасы адай Абыл және Бұқар
жырау, Нұрым, Марабай, Жанақ XVIII ғасырдың айтулы ақындары ретінде ерекше орын алады»
[1, 270 б.] – деп академик-жазушы М. Әуезов айтқандай, Батыс өңірі әдебиеті тарихында XVIIIXIX ғасыр ақын, жырауларының арасында Абыл мен Есеттің, Қашаубай мен Нұрымның терме,
толғаулары ерекше көзге түседі. Сонымен бірге Е.Ысмайыловтың пікірінше: «Сүйінбай, Шөже,
Шернияз, Абыл, Жанақ, Түбек сияқты асқан жүйрік импровизатор ақындардың; Біржан, Ақан,
Жаяу Мұса, Естай, Шашубай сияқты әнші – ақындардың; Марабай, Мұрын, Нұрпейіс сияқты
атақты эпик жыраулардың творчестволық дәстүрлері өз заманындағы ақын – жыршыларды үнемі
қызықтырып отырған» [2, 88 б.]. Сөз жоқ, Қазақстанның батыс өңірінде өткен ақын, жыраулардың
ішінде Абыл, Шернияз, Ақтан, Нұрым, Сүгір (Мырзалыұлы), Қашаған, Аралбайдың ақындық,
жыраулық, жыршылық таланты өзгелерге үлгі болған.
Атырау өңірі ақын-жырауларының мұрасы Қазан төңкерісіне дейін бір қатар өлеңдер
жинағында, газет-журналдарда жарияланған. Осыдан Ұлы Отан соғысы кезеңіне дейін Атырау
ақын-жырауларының мұрасы «Исатай, Махамбет» (Ташкент, 1925), «Шернияз» (Москва, 1925),
«Мұрат ақын» (Ташкент, 1925) сияқты жинақтармен «Сауле» (Ташкент, 1924, №6), «Сана»
(Ташкент, 1924, №2-3), «Әдебиет майданы» (Қызылорда, 1965, №6) журналдарында басылған.
Қ.Сыдиықұлының зерттеу жұмысына дейін Батыс өңірі ақын-жырауларының мұрасы «Үш ғасыр
жырлайды» (1965), «Ертедегі әдебиет нұсқалары» (1967) жинақтарында жарияланғаны белгілі.
Әдебиетімізде өзінің жанрлық белгі-сипаттары арқылы ертеден – ақ жеке сала болып дамыған
ақындық және жыраулық поэзияның алатын орны ерекше. Көне дәуірлерден бері фольклорлық
туындылармен өзектесе, жарыса дамып келген бұл сала халқымыз бастан кешкен тарихи
оқиғалардың көркем шежіресі іспеттес ел тұрмысының сан алуан қырларын қамтып, бейнелеуге
әр кез елеулі үлес қосып отырған.
Ғалым өмір сырын ойға түйіп, санаға жазған дала тарландарының тау өзеніндей тасқын
жырлары жайлы ой түйгенінде: «Шамырқанса – көңіл көгі найзағадай шатырлап, тебіренсе –
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телегей теңіздей бұрқап, ақ жаңбырдай ақтарылған ақын, жыраулар халқын ерлікке үндеген,
қайғысына қабырғасы қайысып, қуанышына жүрекжарды жыр төккен», – дейді.
С. Қазыбайұлының әдебиет тарихы салсындағы ғылыми еңбектерінде ақын-жыршы,
жыраулар туралы толғана жазуы бойына табиғаттан біткен ақындық дарынның қасиетінен болса
керек. Жылдар бойы бал арасындай мұрағаттан, қаладан, даладан жинаған асыл сөздер қазынасы
туралы саралы ойлар ақыры «ХҮІ–ХІХ ғасырлардағы қазақ әдебиетінің тарихы» аталатын оқу
құралына ұласты. Ғалымның әдебиет тарихына байланысты зерттеулері турасында әдебиетші
ғалым Қ.Ө.Жүсіп: «Сабыр Қазыбайұлының ұзақ жылдар бойы жемісті еңбек еткен негізгі саласы
– қазақ әдебиетінің жыраулар поэзиясы саласы. Сонай ХҮ ғасырдан басталған Асан Қайғы,
Қазтуған, Шәлгез шығармаларындағы төл поэзияның сындарлы жүйесін кеңнен танытып, Жоңғар
шапқыншылығы заманындағы Бұқар Қалқаманұлы, Ақтамберді Сарыұлы, Үмбетей Тілеуұлы
шығармаларының тарихилық негізін өзінше талдап-талғауға күш салды. Мұнда С.Қазыбайұлының
еңбегі өзгеше салмақты» [3, 48] деп жазады.
С. Қазыбайұлы кезеңдегі қазақ әдебиеті тарихын үш кезеңге бөліп қарастырады: 1) Қазақ
әдебиетіндегі жыраулық поэзияның қалыптасу кезеңі (ХҮ-ХҮІІ ғғ.). 2) ХҮІІІ ғасыр әдебиеті. 3)
ХІХ ғасырдағы жыраулар әдебиеті.
Алғашқы кезеңдегі жыраулық поэзия өкілдері қатарына Сыпыра жырау, Асанқайғы Сәбитұлы,
Қазтуған Сүйінішұлы, Доспамбет жырау, Шәлгез Тіленшіұлы, Жиембет Бортоғашұлы және
Марғасқа жырауларды жатқызады. Аталған жыраулар шығармашылығы негізінде әдебиет тарихы
мәселелері, жырау, жыршы және ақын сипаты, маңызы мен олардың өзіндік белгілері, авторлы
әдебиеттің қалыптаса бастауына тоқталады. «Әдебиетті оқыту бағдарламасы бойынша жоғарғы
оқу жүйесінде әдебиет ғылымы алғашқы семестрде халық ауыз әдебиеті, екінші семестрде Ү-ХІҮ
ғасырдағы көне әдебиет нұсқалары оқытылатын болса, ал екінші курста әдебиет тарихынан білім
беру лекциялары басталады. Бұл курсқа әдебиет тарихының ХҮ-ХҮІІ ғасырлардағы қазақ поэзиясы,
ХҮІІІ ғасырдағы қазақ әдебиеті және ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы қазақ әдебиеті тарихы
өтіледі» [4, 25 б.] деп, С.Қазыбайұлы өзінің дәріс оқу нәтижесі бойынша әдебиет тарихын кезеңдерге
бөледі. Бұдан соң ғалым «Енді жырау, жыршы және ақын сипаты, авторлы әдебиеттің қалыптасуы
туралы әңгімеге назар аударалық» [4, 28 б.] деп, әдебиет тарихын зерттеуші Х.Сүйіншәлиевтің
тақырыпқа орай пікірін «Біздіңше, ХҮ-ХҮІ ғасырлардан бастап қазақтың өзіндік төл әдебиетінің
іргесі қаланып, әдеби тілі қалыптасады. Осы кезден бастап әдебиет тарихында қазақ авторлары
жеке жыраулары мен ақындарының есімдері белгілі болды. Дара ақындық шығарма бой көрсетеді.
Бұдан кейінгі әдеби процесс үзілмей жалғасып, бірте-бірте шыңдалып ілгерілей береді» [5, 31 б.].
Ғалымның бұл пікірінен әдебиетімізді зерттеушілердің соңғы кезде түйіндеген пікірлерін
айтып отырғаны байқалады. Демек, әдебиетіміздің ежелден бергі бай мұралары ХҮ ғасырға дейін
ауыз әдебиеті сипатында болғаны, ал тарихи әдебиетіміз тиісті әдеби туындының авторы болып
саналатын белгілі жыраулардың, оған ілесе ақындардың аты-жөні көрінетін сол ХҮ ғасырдан
бастау алатыны айтылады. Сонда ауыз әдебиетінің жұртқа белгілі авторы болмайтындығын оның
тарихи немесе авторы бар жазба әдебиеттен негізгі айырмашылығы деп түсінеміз.
Жыраулар негізінде заман-дәуір туралы, өткен мен келешек, адамгершілік және жақсылықжамандық туралы терең ойлар, тебіреністі болжамдар зердеге қонатын қағидалы сөздер айтып
отырған. Жыраулар толғау жанрында сөйлеп, еркін ұйқасқа құрылған терме жасайды. С.
Қазыбайұлының пікірінше, жыраулар атамекенді, елді қорғау, жауға берілмеу тақырыбында
толғап отырған. Әсіресе, Ноғайлы заманының ескерткіші іспетті батырлар жырларын да жыраулар
шығарған деп білеміз деп қорытынды жасайды. С.Қазыбайұлының келесі тоқталған өнер иесі –
жыршы. Олар жыраулармен үзеңгілес өмір сүрген өнерлі жандар. Олар дайын жырларды жаттап
алып, халық алдында айтушы ретінде жыршы атанған. Жыршылар халқымыздың бай әдеби
мұрасын сақтап, ғасырдан ғасырға жеткізіп, ұрпақтан-ұрпаққа таратып аса бағалы еңбек сіңірді.
Мысалы, маңғыстаулық Сеңгірбекұлы Мұрын жырау 1942 жылы «Қырымның қырық батырын»
жырлап берді, бүгінгі таңда ол мұра екі том болып баспадан шығарылды деп, жыршылардың әдеби
мұраны сақтау және жеткізу сипатындағы орындарына кеңінен тоқталып өтеді.
Ғалымның келесі тоқталған өнер иесі – ақын. Ол халық алдында суырып салмалық дарынымен
өлең шығарып айтатын немесе айтысқа түсетін танымал болған өнер иесі, жыраудың жетілген түрі. «
«Ақын» сөзінің этимологиясын араб, парсы, ұйғыр тілдеріндегі осыған жуық дыбысталатын сөзден
іздестірушілер болған, бірақ олардың қолға ұстатқандай дәйекті дәлелдері жетіспеген. Ендеше, біз
«ақын» деген қазақ тілінің өз сөзі дегенге саятын академик М.Әуезовтің пікірін, яғни ақын «ағын»
деген сөзінің негізінде жасалған деп танимыз» - деп атап көрсетеді [4, 32 б.].
С.Қазыбайұлының алғаш тоқталған жырауы – Сыпыра жырау. Жырау туралы мәліметтің
өте аз кездесетініне тоқтала келіп, С. Қазыбайұлы «Сыпыра өмірінің ақиқаты осылай бола тұрса
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да, біз қазақ әдебиеті тарихының жыраулар поэзиясы кезеңіне алып отырған бір ғана себеп бар.
Ол Сыпыраның қазақ поэзиясының бастауы, қазақ жырауларының атасы іспетті қасиетті қадірі
болғандығы еді» [4, 35 б.] деп, жырау шығармашылығын зерттеушілерге П.М. Мелиоранский, Қ.
Сәтбаев, С. Мұқанов, Е. Байболов зерттеулеріне тоқталады. Әсіресе, С.Мұқанов: «Сыпыра жырау,
Асанқайғы, Бұқар жыраулар – ХІХ ғасырға дейінгі қазақ ақындарының символы, олар хан қасында
отырып, батырды жырлаумен қатар, сол кездегі мемлекет мәселесін шешуге қатысады» [5, 45 б.]
деп үлкен баға берген пікірін басшылыққа алып, Сыпыра жырауды топ бастаған дана, үздік дара
шешен, қажымас еңбек, қайтпас жігер, мұқалмас қайрат иесі, халық қиялының төрешісі болған
қария жырау сипатында баға береді. Ал Асанқайғы Сәбитұлы турасында С.Қазыбайұлы оның өмірде
ақиқат болған адам екенін, оның шын есімі – хасан, ал қайғы сөзі – оның адамшылық қасиетіне орай
қосқан балама аты деп түсіндіреді. Асан қайғының әдеби мұрасына тоқталу барысында ғалымның
ерекше тоқталған мәселесі Жәнібек хан туралы. Әдебиет зерттеушісі Ә.Қоңыратбаев «Қазақ
фольклорының тарихы» еңбегінде Жәнібек хан деген үш кісі болғанын ашып айтады. Бірінішісі –
1342-1357 жылдары Алтын Орда ханы болған Жәнібек. Екінші – 1465 жылдары Қазақ хандығын құра
бастаған Барақ ханның баласы Жәнібек. Үшіншісі – Әбілхайырдың Қажым тнетек дегенінің баласы
«Жәнібек ақылсыз». Ә.Қоңыртабев өз еңбегінде Астарханға хан болған ақылсыз Жәнібек деп атап
көрсеткенімен әдебиет зерттеуші ғалымдардың бұл пікірге тоқталмай өтетіндігіне мән бере отырып,
.соңғы екі Жәнібекке тоқталуды жөн көреді. «біз соңғы екі Жәнібек туралы кеңірек айтқанды жөн
көрдік. Осыған байланысты Асанқайғыны дұрыс тануымызға жол табылады. Ескеретін бір жайт
– халық аңызындағы бір басқа, ал әдебиет тарихындағы Асанқайғы – тарихи тұлға. Оның тарихы
жыраудың өз еңбектеріне, ой – пікірлеріне сүйене отырып қарастырғанда, анық ашылады. Міне, біз
осы тұрғыда сөз етеміз» [6, 36 б.] деп, жыраудың тарихтағы орынан кеңінен тоқталғанды жөн көреді.
Тарихи тұрғыдан Асан ітсес болған екі хан аталады. Бірі – Ұлы Мұхаммет те, екіншісі – Әз-Жәнібек
хан. Ұлы Мұхаммет Тоқай – Темір ұрпағы, 1432 жылы Ақ Ордадан қуылған соң, 1436 жылы Қазақ
хандығын құрады. Асанқайғы Ұлы Мұхаммет өлген соң, Айдархан ханы Әз-Жәнібекке келеді. Қазақ
хандығы Жәнібектің баласы Қасым хандық құрған 1511-1523 жылдары күшейіп, батыста Жайыққа
дейін қанат жаяды. Бірақ Еділ өңіріне жәнібек түгіл, қасым ханның да қолы жетпейді. Олай болса,
қазақ ханы Жәнібек пен Асанқайғының арасында байланыс болмаған сияқты. Осылай қорытынды
жасаған С. Қазыбайұлы өз ойының дұрыстығын дәлелдей түсетін М.Мағауин мен Шот-Аман
Кәлихан деректеріне түсінік беруді жөн санайды. М.Мағауин «Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет»
еңбегінде «1523 жылы Үсейінді жеңіп, Астраханды алады» деп жазады. Ал Шот-Аман Уәлихан
шежіресінде [7, 55 б.] Әз-Жәнібектің Қасымхан, Сөк, Жәдік деген үш баласы болғанын көрсетеді.
Олай болса, Барақтың Жәнібегінің Үсейін деген ұлының болмағанын осы дерек қуаттай түсетінін,
сонда Астрахан ханы Үсейін кәдімгі ақылсыз Жәнібек деген пікірге келеді С. Қазыбайұлы.
Атырау облысының ғылым әлеміне С. Қазыбайұлы есімі әдебиет тарихын зерттеуші ғалым
ретінде жақсы таныс. Оның қаламынан туған зерттеулер мен түрлі кітаптарда және жинақтарда
үш жүзден астам ғылыми мақалаларының дені қазақ ауыз әдебиеті мен жыраулар поэзиясы
тарихындағы Асанқайғы Сәбитұлы, Қазтуған Сүйінішұлы, Бұқар Қалқаманұлы, Махамбет
Өтемісұлы, Ығылман Шөрекұлы, Алмажан Азаматқызы сияқты ірі тұлғалар мен бұрын белгісіз
болып келген Қашқынбай, Ақтан, Аралбай, Қарасақал Ерімбет, Қалнияз, Қайып, Өскенбай сияқты
бірнеше көрнекті ақындар мұраларын зерттеуге арналған.
Қазақстанның Батыс өңірінен шыққан ақындар мен жыраулар шығармаларын жинау маңызды
іс ретінде қаралып, дендеп қолға алынуы алпысыншы жылдардың бас кезі болса, көненің көзін
уақыт тозаңынан аршып, тиянақты түрде жинап, өлеңдер мен жырлардың нұсқаларын салыстырып
хронологиялық бір жүйемен жарыққа шығаруда С. Қазыбайұлының ғылыми-зерттеушілік еңбегі
бір төбе екендігі сөзсіз.
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Ғылыми мақалада белгілі журнaлист, жaзушы, публицист, aудaрмaшы, ғaлым-ұстaз, ҚР
Журнaлистер Одaғының мүшесі, филология ғылымдaрының кaндидaты, Қaсымов Aйтмұхaмбет
Қaсымұлының «Тарихи жол» ғылыми зерттеу еңбегіндегі Шығыс Қазақстан облысының бас
басылымы саналатын «Дидар» газетінің алғашқы атауы болған «Жұмысшы» басылымының
жарыққа шығуы, қалыптасуына қатысты сөз қозғалды. Облыста кеншілер қаласы саналатын
Риддерде ашылған газет өз кезеңінің өзекті мәселелерін көтеріп, түрлі тақырыптарда тартымды
мақалалар жариялап, халық пен билік арасын жалғаған алтын көпір бола білген. Сондай-ақ
мақалада қиын қыстау заманда жоқтан бар жасап «Жұмысшы» газетін шығарған редактор Мақсұт
Тайшыбаевтың көрген қиындықтары туралы да сөз болады. Публицистің «Тарихи жол» зерттеу
еңбегіндегі құнды дерек пен дәйекті сөйлетуге тырыстық.
Түйін сөздер: Өңірлік басылым, Тарихи жол, «Жұмысшы» газеті, архивтермен жұмыс, Үздік
басылым.
Шығыс Қазақстан облысындағы тұңғыш басылым жайлы көпшілік естімеген болуы мүмкін.
Алайда облыстық «Дидар» газеті дегенде естіген құлақ елең етіп, өңірдегі таралымы жағынан да,
өзекті тақырыптар көтеру жағынан да озық тұрған басылым ретінде таниды. Ал «Дидар» басылымы
«Жұмысшы» газетінен бастау алады десек, сөз етіп отырған «Жұмысшы» газеті жайлы талай адам
бейхабар екендіктері хақ. Шағын зерттеуімізде журналист Айтмұхамбет Қасымұлының «Тарихи
жол» еңбегінен мысалдар келтіріп, өңірдегі тұңғыш басылым жайлы ой қозғамақпыз.
Негізі журналист атаулының көпшілігі, кез келген қаламгердің шығармашылыққа келуі,
жетістікке жету жолы әрі ұқсас, әрі бөлек болып жатады. Көбіне белгілі, қызығы мен қиындығы
қатар келетін «төртінші билік» тұғырына жеткісі келетін журналистердің шығармашылыққа келу
жолы да, өзінің қалауы, күші-жігерінен бөлек, қандай да бір тұлғаға еліктейтінін алға тарту әбестік
болмас. Сондықтан, қандай да бір жаңашылдық әр адамның тереңіне жайдан жай бойлай қоймайды.
Тап осы ойдың төркінін аша түсу үшін қарымды қаламгер Айтмұхамбет Қасымовтың мына бір:
«Жалпы, мектеп қабырғасында жүргенімде әдебиет пәнінің ұстаздары шығармашылықтың бір
шетін ұстауыма себепші болған еді» деген пікіріне мән берсек, әдебиет кемесіне мінуіне мұғалімдер
ықпалы болғандығын байқаймыз. Журналистің ең басты міндеті, әрине – жұртшылыққа өзгеден
бұрын болып ақпарат жеткізу болса, екінші бір қыры - шығармашылық. Журналист, ақпарат,
шығармашылық – үшеуі қазіргі таңда біте қайнасып кеткен ұғымдар. Аға буын өкілдерінің осы
кездегі озат тәжірбиелері өскелең жас буынға аса қажет, әрі бағытты дұрыс таңдауда тікелей
себепші. Ғабиден Мұстафин атамыз, 1980 жылы, былай деп жазған: «Тұрғысы биік болмай, әдебиет
биік бола алмайды. Бүгінгі жастар – ертеңгі қауымның қариясы. Қарияның кейінгіге айтары, кеңесі
болады. Соны қазірден бастап жинамаса, бас соңыра қажырап бос тұрады. Көре біл, көңілге тоқи
біл...» [5, 134 б.]. Осындай тұщымды тұжырымның тізгінімен шығармашылық жайлы Айтмұхамбет
Қасымов ағамыздың салмақты пікірімен байланыстыра отырып, ашып көрейік.
Жалпы шығармашылық деп, әрбір жанның жеке өмір шындығында ізденуі, бірнәрсені білуге
ұмтылуы, еңбегіне тың жаңалық қосуға деген бет алысы десе де болады. Шығармашылыққа шынайы
ізденіс, өзінің осы бағытқа деген қабілетін дамыта отырып, рухани күшінің мол болған шағында
нәтижесін, жемісін береді. Қалың жұртшылық, білікті мамандар байқап жүргендей шығармашылық
адамдарының өзгеден озық табиғи қабілеті болады. Айтмұхамбет ағамыз: «Журналистиканың басы
қасында болып, алдағы өмірімді осы саланың бір шетімен байланыстырсам деген әрбір жанға тән
қасиет – табиғи дарынның болуы. Дарын – нағыз журналисті, өз саласының қай тұсында болмасын
күндердің бір күнінде сол нүктеге қайта алып келеді. Яғни, тек бір бағытта ғана емес, өмір жағдайына
байланысты болсын, шығармашылықтағы табиғи дарыны журналист қызметінде айқын көрінеді»
– деп дөп басып айтқан. Мысалы, сұрапыл соғыс жылдары еліміз етігімен су кешті, басқа түскен
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қатыгез сәттің қамытын киді. Осы кезде Баубек Бұлқышев, Бауыржан Момышұлы, партизанжазушы Қасым Қайсенов сынды өскелең ұрпағына болашақ пен бейбітшілікке бастар даңғыл жол
салуда аянып қалмаған батырларымыз, от пен оқтың арасында жүрсе де, публицистиканың ерен
үлгісін үздік деңгейде дәріптей білді. Сондай-ақ, қарапайым мысал ретінде Ресейдің маңдай алды
жазушыларының бірі болған Антон Павлович Чеховтың негізгі мамандығы – дәрігер болғаны
көпшілікке мәлім. Шынайы журналист боламын деген әрбір жан – үнемі ізденіс үстінде, ақпаратты
мейлінше көп жинауға асық болады. Олай болса, үнемі ізденіс үстінде болу да, жан-жақты ізденісте
жүру – алғашқы ретте, әрине, ерен еңбекті талап етеді. Яғни, өзіне берілген тақырыпты соған
тән еңбекпен ашып жазу – аздық етеді, еңбегіңнің өнімі де анағұрлым төмен болмақ. Тәжірибелік
тұрғыдан айтқан Айтмұхамбет ағаның: «Журналистің шығармашылықтағы шеберлігін арттыруда,
әрине, ең бірінші-еңбекқорлық қасиеті, оның оқиғаның бас-аяғына жүріп, қолмен ұстап, көзбен
көруі аса маңызды детальдар болып саналады. Өзіне берілген тақырыбын бірнеше дерек көзін
пайдалана отырып ашуға ұмтылу, мұрағатқа үңілу – салмақты дүние шығаруға едәуір мөлшерде
түрткі болады» – деуі ойымызды салмақтай түспек. Оперативтілік жайлы айтсақ, журналистің
шашбауы шарықтай ма, жоқ нақтылық аз, осының әсерінен кері кете ме... ол атқарған жұмысындағы
жеделдігіне байланысты. Себебі шалғайдағы жағдайды баяндау барысында жеделділік – өзінің
функционалдық міндетін атқаруда кенжелуі мүмкін. Яғни, жүрер жол таяқ тастам жер болмаса, оған
жету барысында уақыттан ұтыласың. Соның салдарынан ақпаратыңның маңызы да айтарлықтай аз
болады. Амалсыз, осы тұста, сұхбатты телефонмен алу тәсілі еске түседі. Емен-жарқын сөйлесіп
болған журналист «тығырықтан шықтым-ау» деп бөркін аспанға атқанда қуанышы су сепкендей
басылған сәттер де болады. Айтпағымыз, егер тақырыпты толық ашамын деп көзбен көрмеген
фактіні енгізсе, ол амал кімді болсын сан соқтырады. Мысалы, журналист өз еңбегінде сұхбат
алған адамына қатысты «қою бұйра шашын қайырып» деген тіркес енгізіп, артынша ол адам таз
болса міне, бармақ тістегеннің көкесі сонда болады. Міне, осы іспеттес жағдаяттардың барлығы
да журналист шеберлігін арттырудағы алғышарттар десек қате айтпаспыз. Редакциялық қызметтің
жілігін шаққан Айтмұхамбет Қасымұлы да өзінің «Тарихи жол» атты диссертациялық еңбегіне
толықтырулар енгізу барысында бірнеше мәрте Мәскеудегі мұрағатқа арнайы атізін салып, сондағы
деректерге үңіліп қайтқан. Нәтижесінде, еңбегі тың идея, нақты деректермен толыға түскен.
Енді «Тарихи жол» кітабына тоқталайық. Қазақ әдебиетінде, қазақ халқының әдепкі өмірінде
жоқтаушы деген сөз баршасына түсінікті болған. Берер мағынасы да түрліше. Жақынын жоқтау,
ел мүддесін жоқтау, батырын жоқтау және тағысын тағы. Мәселен, Үндістанның бағына біткен
Махатма Ганди көне Үндістанның рухани дәстүрлеріне сүйене отырып, саяси-әскери күшке
күш қолданбай қарсы шығу ағымын дүниеге әкелді, сол арқылы үнді халқының саяси дәстүрін
байыта түсті. Кейін М.Ганди өмірден озғанда жаназасына жер-жерден келіп, қайғыға ортақтасқан
еді. Елеулі еңбек атқарған жанның жоқтаушылары көбейіп, сол ерлігі мен жетістігін қайталауға
тырысты. Бір есептен, ұлттық мүдденің көрініс тапқанын аңғарамыз. Қазақ-жоңғар шиеленісі
кезінде де жерлесіміз, апайтөс батыр Қабанбайдың да туған ағасы Есенбайдың өлімін жоқтап,
жоңғар батыры Өлжежырғалдың шатырына бір өзі барып, кегін қайтарды. Жоқтаушының болуы
белгілі бір тараптың өз мүддесін көтеріп, өшкенді жандыруға әкелетін қозғаушы күш десек артық
айтпағанымыз. Десе де, мәселе өлкелік баспасөз тарихының қалай бастағанына үңіліп, жоқтан бар
жасап қазақ газетінің сахнаға шығуына сүбелі үлес қосқан жанның өмірі мен болмысын жайлы
және осы еңбекті жазған автор барлық мадақ пен марапатқа лайық. Айтмұхамбет Қасымұлы
«Жұмысшы» газетінің (Қазіргі облыстық «Дидар» басылымы) шығарушысы Мақсұт Тайшыбаевтың
елеулі еңбегін көпке көрсетіп, ащы термен газет жұмысының қалай өміршеңдігін сақтағаны жайлы
ұсынған деректері расымен де құнды еңбек.
Ғылыми зерттеуінің «Тарихи жол» деп аталуы да соншама қиындықты өткеріп, әр кезеңге
тән мақалаларымен оқырман жүрегіне жол тартуы тұтас циклды қамтиды. Кітаптың кіріспе
сөзіне үңілсек, Айтмұхамбет ағаның облыстық басылымның дүниеге келуін ғылыми тұрғыда
қарастырып, фактілермен, цифрлармен сауатты жұмыс істей білуі қолға алған жұмысына ғылыми
көзқарас танытқанын аңғаруға болады. «Жұмысшы – Өскемен өңіріндегі алғашқы ұлттық басылым
болғандықтан алғашқы тарауда сол бір қиын-қыстау кезеңдегі қазақ жұмысшыларының басындағы
қиындықтарды, газеттің тұңғыш редакторының өз басынан өткізген қиындықтарды, газеттің
тұңғыш редакторының өз басынан өткізген күрделі кезеңді бірінші планға қою арқылы газеттің
өмірге келуі және алғашқы қалыптасу кезеңін архивтік материалдар мен газет материалдары
негізінде көретуді зерттеу жұмысының міндеті деп санадық», – дейді журналист [3, 7 б.]. Қағазқаржы тапшылығы. Цензура. Тиісті жағдайдың жасалмауы. Айта берсе мәселе де көп еді ол кезде.
Сондай замандарда жан-жақты қыспақ пен түрлі кесел-кедергілерге қарамастан өңірлік басылым
өмірге келді. Айтмұхамбет Қасымов ұсынған мәліметке сәйкес, Шығыс топырағындағы қазақ
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газетінің алғашқы редакторы 1931 жылғы 1-қыркүйекте еліміздегі аса ірі саналатын Риддерге
келіп, қыруар дайындық жұмыстарын жүргізе отырып, сол жылғы 24 қазанда «Жұмысшы» аталған
қазақ газетінің бірінші санын жарыққа шығарған. Біздің ойымызша, Айтмұхамбет Қасымұлының
мұрағаттарға сүйеніп тың ақпараттар ұсынуы еңбекқорлық пен жауапкершілік қасиеттерінің жоғары
екенін көрсетеді. Тың ақпараттардың молдығымен өте құнды. Мұрағаттарға үңілу нәтижесінде,
1930 жылы Қазақ өлкесі бойынша қазақ тілінде шығатын газеттердің жалпы саны 14, ал олардың
таралымы 133 мың болғанын жеткізді. Қарап отырсақ, осындай фактілер негізінде әр журналист
қызығушылық танытып, мұрағаттарға барып ақпараттар іздесе, жас журналистер мен жерлестер
үшін құнды дүниелер арта түсер еді. Құнды дедік. Айтмұхамбет Қасымұлы «Қызыл қырғынның
құрбаны» кітабында «Жұмысшы» газетін шығарушы, яғни Мақсұт Тайшыбаевтың қызы Роза
Мақсұтқызы Тайшыбаева-Сужиковамен жолығып, сұхбат алғанында біршама қажет ақпараттар
алып қайтқан. Жоғарыда жоқтаушы деген сөзге бір тоқталдық қой. Ендеше жерлес журналистің
Мақсұт Тайшыбаевтың жоқтаушысына айналып, арнайы іздеп баруы Роза Мақсұтқызы үшін
тосын әрі қуанышты хабар еді. Айта кетейік, Роза Тайшыбаева-Сужикова қазіргі уақытта Алматы
қаласында тұрады. Сондағы «Айналайын, осыншама жылдардан кейін әкемнің дерегін іздеп
атізін алғаш салған өздеріңе алғысым шексіз, деп Роза апай өзінің қазына қобдишасынан әкесінің
көзіндей сақтап жүрген бір фотосуретін, екі кітапшасын, әкесінің журналистік куәлігін көрсетті»
[4, 30 б.] деген лебізі өңірлік басылымның өрлеуіне елеулі үлес қосқан жанның жоқтаушысы бар
екендігіне айрықша қуанғанын аңғартады. Иә, осыдан кейін Айтмұхамбет Қасымұлы қолындағы
бар деректерін Роза Мақсұтқызы айтқан қосымша мағлұматтармен толықтырып, ғылыми еңбегіне
құнды ақпараттар қосуға мүмкіндік алды. Жаңа айтқан еңбекқорлық деген ойымызды кеңірек
тарқатар болсақ, әлбетте, болған іс-шараны, оқиғаны сол күні боямасыз күйінде, жеңіл тілмен
халық назарына уақытында жариялап жіберсе, оқырман сұранысының өтелгені емес пе? Яғни,
еріншектік екпінін еңкейтіп, еңбектін өнбегін басшылыққа қоя білетін журналист сол тірнектеген
тірлігінен тұрақты оқырманын табатыны айтқымыз келеді. Иә, бұл шығармашылық иесі үшін
мәртебе болары сөзсіз. Жеңіл, оралымды тілмен халыққа ұсыну құптарлық жағдай. Ал шаршы
топ алдында шебер сөйлеп, қашан да әдеби тілге тән сөздерді қолданып, тысқа орынды шығара
білу- ауызекі стильде аса үлкен маңызға ие. Яғни, тұспалдап отырған журналистің тағы бір қасиеті
– өзінде қалыптасқан, көркем сөздің іргесіне байлай білетін тіл байлығы. Еңбекқорлық қасиеті кез
келген журналист үшін ізденіске апаратын даңғыл жол. Соның арқасында көркем әдебиеттерді де
жиі оқып, тілінің шұрайлылығы артады. Мәселен Дидар газетіндегі жарық көрген мақалалардың
бірі жайлы: «300 мың халқы бар қаланың жартысына жуығын құрап отырса да, Өскеменнің қыр
қазағына қабағын әлі де ашпай отырғанын, қазақша балабақшалардың, мектептердің жетімсіздігін
әңгімелей келген журналист №3 мектепте жертөлені жөндеп, үш дәретхана бөлмесін қайта
жабдықтап, кабинет етіп отырғандығын, жалпы қаладағы 45 мектептің алтауы қазақша екендігін
ашына жазды» [3, 196 б.]. Бұл көп дүниені аңғартып тұр, автор сол кездегі саяси ахуалды әдемі
жеткізге білген. Негізі деректі еңбек болғандықтан ол жерде авторлар көбінде ресми тілмен ойын
ортаға салса, Айтмұхамбет Қасымұлы оқырманға қызықты болудың қамын ойлағанын байқауға
болады. Кітапты оқу барысында «Жұмысшы» газетінің белгілі бір хронологиялық реттілікпен
даму жолына түсіп, кейін қазақ жұмысшы табын қалыптастырған Мақсұт Тайшыбаевтың басына
түскен зобалаң суреттеліп, уақыт өткен сайын жаңаша атауларға ие болғанына көз жеткіздік.
Барлығы бес тараудан тұратын еңбектің алғашқы тарауында «Өскемен өңіріндегі алғашқы ұлттық
басылым» (1931-1939), екінші тарауында «Социалистік Алтай», «Большевик Алтая», «Алтай
большевигі», газеттеріндегі жарияланымдардың тақырыптық, проблемалық өзгешеліктері, үшінші
тарауында «Коммунзим туы» газеті: жанрлық, түрлік, стильдік, тілдік ерекшеліктері, (19531990), төртінші тарауында Облыстық газет, жаңашылдық даму үрдістері және бесінші тарауында
«Дидар» – Шығыс ақпарат» құрамында деген атаумен оқырман назарына ұсынылған. Бір айта
кетерлігі, журналист әр бөлімде газет ісіне араласқан аға буындардың естеліктерін мысал ретінде
алып, әрбірінің газет деңгейін көтеруге деген асқақ құлшыныстарын ашып көрсетті. Бастысы, әр
кезеңнің өз «алтын дәуірі» болғанын жеткізді. Мақсұт Тайшыбаевтан бастап, Төленді Баймұратов
(1937-39 жылдары «Жұмысшы» газеті), Мырзамбек Мергембаев (1939 ж. қарашадан 1940 ж.
қаңтарға дейін «Социалистік Алтай» газеті), Зәйтүн Сыздықов (1940-41 жылдары «Социалистік
Алтай» газеті), Бейсек Исабеков 1943-61 жылдары «Алтай большевигі, «Коммунизм туы» газеті),
Бейсенғали Тәйкімәнов (1961-64 жылдары «Коммунизм туы» газеті), Омарбек Қайсанов (1974-83
жылдары «Коммунизм туы» газеті) және тағы басқалары [3, 196 б]. Аты аталмаған арда азаматтар
қаншама... Айтмұхамбет Қасымұлы бас редакторлардың әрбірінің қысқаша өмірбаянын ұсынғанда
мұрағаттарда қаншалықты сауатты жұмыс істегенін байқаймыз. Өмірбаяндарының дәл жанында
әскери борышын өтеп жүргендегі суреттері, олардың сапасы құдды бір арнайы тапсырыспен
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алдырғандай әсер қалдырды. Аға буын өкілдерінің ерен еңбектерін ұсына келе қазір өңірдегі
бас басылым «Дидар» газетінің де қалай жаңа атауға ие болып, қандай тақырыптарда мақалалар
жазылғандығын тайға таңба басқандай етіп жеткізді. «Көпшілік оқырман ресми материалдарды
соңына қалдырып, газетті соңғы беттен бастап оқитыны – ақиқат. «Шығыс ақпарат» директоры
Нұржан Қуантайұлының ұсыныстарын, кеңестерін редакциялық алқада талқылап, нақтылай
отырып, бұрыннан бар жобалар жаңартылып, соңғы бетте «Тылсым дүние», «Керек кеңес»,
«Адамның кейбір кездері – көңілде алаң басылса», «Иманшарт», «Езутартар», «Алаштан
шыққан алғашқылар» [3, 200 б.]. Иә, кейін өзі бас редактор болып тағайындалған басылымда
газет өзекті мәселелерді көтеруін үзбеді. Соның нәтижесінде уақыт өткен сайын басылымның
оқырмандары тұрақталды. Мұның барлығы бір жағынан Айтмұхамбет Қасымұлының бойындағы
қарапайымдылық, еңбекқорлық әрі жауапкершілік қасиеттерінің жемісі десек, артық айтпағанымыз.
Бұл қасиеттердің барлығы түптің-түбі кәсіби шеберлікті қалыптастырады. Бұл ойымызды ардагер
журналист былай деп толықтырады: «Әрине, кәсіби шеберліктерін жетілдіруде жергілікті
авторлармен, оқырман хаттарымен жұмыста, басшылық жасауда, материалдық-техникалық қамту
саласында, меншікті тілшілерге дұрыс жағдай жасап, талап қою, қалалық, аудандық, әкімдіктермен
іскерлік байланыс жасау сынды бағыттарда әлі де кемшіліктер жетерлік» [3, 202 б.]. Бір ғана ойда
қанша мән бар.
Қорыта келгенде, журналистік шеберлікке жету жолындағы алғышарттарды, «Тарихи жол»
кітабының негізін салушы Мақсұт Тайшыбаев пен «Жұмысшы» газетінің көрген қиындықтары
мен көтерген тақырыптары жайлы белгілі редактор, қаламгер Айтмұхамбет Қасымұлының еңбегін
басшылыққа ала отырып талдауға ұмтылыс жасадық. Кез келген журналисттің заманауи әлеуметтік
желілермен емес, әдебиетпен сусындағаны- үлгі боларлық дүние. Қаламгер, журналист атаулының
бойында ең әуелі суреттеушілік шеберліктің, жазушылық, журналистік талаптың өлшеміндей
болатын биік дәрежеге жету үшін өзіндік дарындылығымен қоса, топты жарып шығатындай
қасиеті болу шарт десек, қапы айтпаспыз.
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ТІЛ МӘДЕНИЕТІ ТЕАТР ТІЛІНІҢ ФЕНОМЕНІ РЕТІНДЕ
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Қазіргі театр тілінің сөйлеу ерекшеліктеріне талдау жасау. Театр тіліне стилистикалық
тұрғыдан зерттеу жүргізу, тілдік стилін анықтау. Ауызекі сөйлеу тілін қалыптастыратын тілдік
құралдар. Алғаш рет отандық күлкі мәдениеті дәстүрлерінің тілдік рөлі, олардың маңызды
функциясы және әлеуметтік-мәдени, коммуникативтік және көркемдік-эстетикалық табиғаты
анықталып, талданды. Тілдік құндылықтың жойылу қауіпі және тілдің бір-бірімен байланысуы.
Түйін сөздер: театр, мәдениет, тіл, стилистика, ауызекі сөйлеу тілі.
Тіл – ұлттық құндылықтарды дәріптеп көрсететін, кез келген ұлттың дәстүрі мен салтын,
тарихын танытатын аса бір қастерлі ұғым. Тіл бабадан қалған асы құндылықтарды сақтай отрып,
қоғаммен бірге дамып, қарыпштап, қарым-қатынас деңгейіне жетті. Тіл бұл қарым-қатынастың
негізгі құралы. Дұрыс сөйлеу заңдылығы тілдің мәдени көрінісі. Осы тұрғыдан жұрт алдында
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сөйлеудің негізі өзегі тілдің тазалығына, мәдениеттілігіне қарасты болып табылады. Б.Қ.
Қапасова өз еңбегінде: «Тіл мәдениеті нысанына мәтінді мәнерлеп оқу, өз ойын қисындылықпен
байланыстыра алу, жазуда орфографиялық норма дағдыларын қалыптастыру талаптарын игерумен
де анықталады» – дейді. Тіл мәденеиті осы айтылған нысандарды негіз қылып қарастырады. Сол
себепті бүгінгі таңдағы әзіл-сықақ театр тілдерінің тіл мәдениетінің негізгі феномені болатыны
осыдан шығады. Жұрт алдында сөйлей білу тіл тазылыған қажет етеді.
Тіл мәденетін зерттеу ретінде ғалымдар Р. Сыздық, Т. Қордабаев М. Балақаев, Н.Уәли
еңбектерінде кеңінен қарастырды. Зерттеудің бастауы қазақ халқының сөз өрнегін ерекше құрмет
тұтатындыған байланысты. Абай Құнанбаев «Өлең сөздің патшасы – сөз сары» деп бекерден
айтпаған. Сөздің мағыналылығы, тереңдігі өз алдында бір ғылым. Сондықтан сөз өнерін,
оны жеткізу мәдениетін зерттеп білу де аса қажет. Қарым-қатынас кезінде – орфографиялық,
орфоэпиялық, лексикалық, синтаксистік әдеттерді сақтау бұл тіл тазалығының негізі екенін
аңғартады. Осы орайда Н.Уәлиұлы «Сөз мәдениеті» атты еңбегінде: «сөйлеудегі, жазудағы
сыпайылық, ізеттілік қана емес, сонымен қатар айқын ойлылық, сөзді дәл айыру шеберлігі, сөйлеу
өнеріне шыныққандық», – деген пікір білдіреді.
Ал белгілі ғалым Р.Сыздық сөздің орфографиялық, орфоэпиялық, синтаксистік, фразеологиялық, морфологиялық заңдылықтарын сақтаумен қатар, тіл біліміндегі лингвостилистикалық
нормаларды да сақтау маңызын айтады.
Тіл мәдениеті – әр адамның тіл тазалығының нышаны, әдеп сақтау мәдениетінің негізінен
туындайтын сөз өнерінің мәдениті десек те болады. Алайда тіл мәдениетінң сақталуы кез келген
адмның ойлау ұшқынынан туаындайтынын ескерген жөн. Себебі,ғылымда сөз ойлау ұшқырынан
келтінін дәлелдеген. Кез келген пікір айтарда ең алдмен ол ойға бітеді, одан барып, ойды жеткізу
үшін қажетті сөздер тізбектеліп, сөз өрнегі құрастырылады. Сол себепті ой ғана өрнектелген,
әсемделген сөздерді қиыннан қиыстырып жеткізеді. Ойдың әдемі әрі сыпайы жеткізілуі
тыңдарманның эмоциясына әсерін тигізеді. Ал сөзді айшықтап одан да әдемі қылып жеткізу үшін
ойға фразеологиялық тіркестер, мақал-мәтелдер ерекше реңк береді. Бұл тіл мәдниетінң негізі
талабы болып табылады.
Сөз қолдану мәдениетіндегі қалыптасқан ұғымдардың бірі – тіл тазалығы. Тіл үнемі даму
үстіндегі үрдіс екені белгілі. Сондықтан сыртқы бөтен тілден сөз алмай, таза бір тілдің негізінде
ғана өмір сүретін әдеби тіл болмайды. Тіл ұлттың жаны дегенді еске алсақ, жұртты құрметтеу –
оның тіліне қояр талаптарды орындау. Жаһандық үрдістер қазақ тіліне деген өзгеше көзқарастарды
қажет етеді. Себебі әлемдегі кең таралған ағылшын, қытай, араб, француз, испан, орыс тілдерімен
қатар тұрып, ғаламның бар сырын бір тілде – өз тілінде жеткізу міндеті – кез келген тіл үшін
де бүгінгі ғаламдасу әкеліп отырған күрделі сындардың бірі. Ой мен біріккен сөз ғана ұтымды
қолданыс ретінде сақталады.
Тіл тазалығы бүгінгі тіл біліміндегі және кез келген қоғамдық қызметтегі өзекті мәселе болып
табылады. Әсіресе, халыққа күлкінің тәттісін сыйлап, екі езіуін жиырылымауына себеп болған
әзіл-сықақ тетатрларының халыққа өтімді болған әзілдері қай жағынан құнды екенін зерттеуге
негіз. Олардың тіл мәдениетін қаншалықты сақтайтынын, сөз өнерінің өрнегін қалай өрбітіп
айтуын зерделеуге болады. Бабадан қалған асыл мұра тіл мәдениетінің бүгінгі күні сапасы қандай?
Халыққа әзіл керек, бірақ оны таза мәдени жеткізудің өзі ұлы іс. Қазақ халқы сөзді қадірлеген жұрт.
Оны біз әдебиет пен тарихтан білеміз. Ал сөз құдіретнінің тереңдігі, шешендік өнердің қиындығы
туралы Бұқар жырау:
Көш бастау қиын емес –
Қонатын жерде су бар.
Қол бастау қиын емес –
Шабатын жерде жау бар.
Шаршы топта сөз бастау қиын Шешімін таппас дау бар, – деп дұрыс аңғартады.
Шаршы топта сөз бастап, ұтымды әзілме халыққа ой тастау жеңіл, бірақ, сөзді мәдениетті
негізде жеткізу қиынға соғары хақ.
Қазіргі кезеңдегі әзіл-сықақ театрларының тіл мәдениеті, оның көрерменге тигізер әсері
бұрынғыдан ерекше. Оның ерекшелігі сөз өнерінің жете түсінбеушілігінде.
Дұрыс сөйлей білген адам өз ойын, айтқанын тыңдаушыға толық түсіндіре алатыны ақиқат.
Қазіргі әлеуметтік тұрмыстық қарым-қатынастағы сөз әдебінде әр түрлі жағдаяттық тақырыптарға
әнгімелескенде «Сіз» және «Сен» концептілерінде қаратпа, қыстырма сөздерде сөйлеу этикеті мен
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ерекшеліктерін айқын аңғаруға болады. Ағылшын тілінде қазір «сен» деп сөйлесу іс жүзінде жоқ.
Оларда мұндай есімдіктің өзі де ұмытылған. Ол ХVІ ғасырдың өзінде қолданыстан қала бастап,
ХVІІІ ғасырдың басында оны сыпайы «сіз» деген есімдік алмастырған еді. Кейінгі кезде орыс
тіліндегі «товарищ» деген қаратпа сөз де ерсі естіліп, қоғамдық орындарда «мужчина», «женщина»
деген қаратпа сөздер күштеп орныға бастады. Алайда оны қазақ тіліне аударып: «Еркек!», «Әйел!»
деп айқайлар болсақ, ол өте ұятты. Сол себепті сөз мәдениетін түсінетін біздің қазақ азаматтары
қоғамдық орындарда: «Апай», «Ағай», «Қарындас», «Інім» деген қаратпа сөздерді қолданып, ол
транспортта, сауда орындарында, театрда өзара қарым-қатынас тіліне сіңісіп кетті. Сөз қадірін
түсініп, сөйлеу мәдениетін сақтай білсе, біздің қазақ тілінің мазмұны өте бай, сөздері өте сұлу,
мейірім, имандылыққа толы ғой.
Сөйлей білмес жаманның – cөзі өтпес бір пышақ.
Сөз білетін адамның – әр сөзіне бір тұсақ – деп сөз қадірінің құдіретін ата-бабамыз дөп
басып айтқан.
Мәдениет – адамның ішкі руханилығын, сезімталдығын, білімділігін байқататын көрнекті
жиынтық. Мәдениетттің негізі туы – тіл. Ал қазіргі қоғамда алып қарасақ, мәдениеттің ошағы деп
театрларды, музейлерді айтып жатамыз. Ол – шындық. Кітап құралынан кейінгі адамды мәдениеттілікке
тірбилеәтін бұл театр тілі. Театр тілі бір сөзбін айтқанда бүгінгі қоғамның бір өзектілігі. Себебі
теевизялық тетрлардың тілдік нышан басқа бағытта бара жатыр. Әсіресе әзіл-сықақ театрларының
жөні бір бөлек. Қазір көп адам драма театрларға аса бармайды. Тек театрға қызығушылығы бар
адамдар, мектеп оқушылары барып жатады. Бұл мектеп оқушыларын мәдениетке тәрбилеудің бір
жолы. Ал телевизиялық әзіл-сықақ театрларына жиналатын көрермен қауымы өте көп. Неге? Себебі
қаумалаған әзілді барлығы жақсы көреді, яғни халыққа күлкі қажет екенін түсінуге болады. Сол
себепті де бүгінгі таңда әзіл-сықақ театрларының тіл мәдениеті ауыз толтырып айтрлықтай емес.
Көп жағдайда тілдің басқа тілмен бұрмаланып айтылуы, өзге тіл сөздерін қосып айтуды мақстап етіп
халықтың көңілінен шығады. Әр әзілде бір мін болары тағы бар. Бұл дұрыс жағынан. Ал сол міні бар
әзілді мәдени тұрғыдан жеткізе алмайды. Осы тұсы сөз мәнерін ақсатып қояды.
Тіл мәдениетінің тілдің басқа салаларынан айырмашылығы оның күнделікті өмірде тілдің
қолдану, жазу, сөйлеу мәдениетімен жақсы қарым-қатынаста болуы. Тіл мәдениеті қамтитын тілдік
норманың 3 түрі:
1. Тілдік норма (лексика, сөз жасамдық, грамматика, дыбысталу нормасы).
2. Этика – сөз нормалары (сөйлеу этикасының ережелері).
3. Коммуникативті норма (сөйлеу қарым-қатынасының тиімділік қағидалары).
Р.Сыздық өз зерттеулерінде сөз құдеретінің мән-мағынасыын айта келіп, «адам орфоэпиялық
нормаларды жаттау арқылы емес, құлақпен тыңдап үйрену арқылы игереді. Бұл ретте күнде
тыңдайтын радионың, теледидар үнінің және сахнадан естілетін сөздер мен әндердің орны
айрықша», – дейді. Ғадымның ұл сөзі дұрыс. Себеі адам көбінесе көру арқылы емес, есту арқылы
кқп нәрсені қабылдайды. Сол себепті тетар тілдерінің бұрмалануы, көрерменге кері әсерін тигізіп
жатады. Бұл күнделікті теледидардан көріп-естуі арқылы жүзеге асады. Осылайша Р. Сыздық сахна
қызметкерлерімен радио қызметкерлеріне талап қояды: «сахна қайраткерлері, радио, теледидар
ұызметкерлеріне тілге келгенде қойылатын талап – айтылмақ сөздің (бұл жердегі «сөз» айтылар
ой, хабар) анық және әсем болуы» – дейді. Шынымен, актерлер, дикторлар, тілшілер анқытылыққа
мән берсе сөздің шұрайы келіп, әсемділік пайда болады. Сол кезде құлаққа жағымды , үндескен үн
естіледі, бұл сөйлеу тілінің дұрысталуына көп септігін тигізері анық.
Р. Сыздық тағы былай келтіреді: «Соңғы кезедері әр сала қызметкерлерінің мамандарын
алаңдатадын жайт бар. Ол:
− драма актерлері мен әншілердің, дикторлардың, дубляж жасаушылардың қазақ тіліндегі
дауысты, дауыссыз, үндестік заңы сияқты гармонияларын (үйлесімін) сақтамай бұзып айтулары;
− сөйлеу үстінде болатын логикалық паузалар, епкін түсетін сөздері сәл кідіртіп айту, бөліп
айтуды немесе оларды мағыналық топтарына қарай қажет жерінде айрықша бөліп, я болмаса
ұластыра қосып айту сәттерін біле бермеу;
− «қос қанаттың сыңары» деп келген орыс тілінің әсеріне байланысты кейбір қазақша
сөздерді орысшаландырып айтуы.
Әрбір сөйлемнің инттонациясын тап баса алмағандықтан, оның ішіндегі сөздерді дұрыс айта
алмаушылық – деген оймен айтады.
Бұл берілген мәселердің тек бірнешеуі ғана. Тіл мәдениетінің сақталмауы балабақшадағы
баладан бастап көретін теледидар арқылы кері әсерін тигізеді. Тіл мәденеитін, сахна мәденеитін
көрсетуде ондағы актерлер мен оларды жайындайтын педагогтардың еңбегі болып табылады.
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Театр тілінің сөз бояуы әдбеи жанрдың бағытында көрсетуінде. Әдеби тіл сахнаның негізгі
өзегі. Сондықтан да әзіл-сықақ театрларына осы әдеби тұрғыдан жазылған шығармалар қоры
жетіспейді. Ол шығарманы жазатын автордың сөздік қорына байланысты болып келеді. Бірақ
авторлар сценарий жазғанда ең бірінші әзіл өтімділігіне қарайды, ал тіл тазалығының, мәдениетінің
мәселесі екніші тұрғыдан қаралатын сияқты. Сол сбепті де бүгінгі таңда сөйлеу мәдениетінің
ойнақтап тұрғаны байқалады. Жоғарыда айтып өткендей Р.Сыздықтың қарастырған мәселлеік
жайттарына мысал келтірсек.
− Сен маған соңғы рет қашан гүл бердің есіңде ма?
− Э, сен гүлдің қадірін білмейсің ғой, өткенде алып бердім ғой. Шауып барып лақтырып
тастааған жоқсың ба. Хотя ана құрбыларыңа рахмет, дым көрмегендей қағып алды ғой артыңнан.
− Қойшы и ол и так та той көйлекпен келген гүл емес пе?
− Сонда да гүлдің аты гүл ғой.
− Сол тойдан кейін мен подругаларыммен араласуды да қойдым?
− Не деп араласасын олармен, таңға дейін клубта жүретін қыздармен. Таңға дейін клубта
жүреді, ешкім блмағаннан кейін сол жердің полдары жуып, отырғыштарын көтеріп, кілттеп, кілтті
күзетшіге беріп кететтін қыздармен. Оданд да Ақмаралын жақсы еді, анда-санда инстаграмға
«Жұма қабыл болсын» деп салып тұратын. Ол да қуып кетіпті ғой кальянмен отыр ғой кеше апм
(«Назар аудар» театры, Нұр-сұлтан қ.)
Бұл театр ұжымы қарап отырсақ қазақ тілінің көптеп айтылуына мән берген де, бірақ, тіл
тазалығына аса қатты ден қоймаған. Ал келесі мысалға назар салсақ:
− Ойбай, ештеңе керек емес, просто күйеуіме шай бергім келіп кетті.
− Қойш, біздің үйдегі шайдың бәрі дубаймен бітеді ғой.
− Енді үйге қонақтаар келіп жатқанда Дубайға ұшып кетпейтін шығармын.
− Да?
− Дааа, просто магазинен күшті бір блестящий көйлек көрдім да
− Бәсе, біліп ем осы тегін шай қайдан келіп қалды деп. Жарайды алып берем, алып берем.
− Сүтпен ішесің бе?
− Айтсайшы, тағы не керек?
− Сол көйлекке подцвет машина көрдім
− Сенің сүтін старшынй қымбат тұрады екен («Өнер қырандары» театры).
Бұл театр ұжымының өзіндік стилі бар. Мына мысалда тілідң шұбарлануы аса байқалса, өз
кезегінде бұл театр діни жағынан стиль қалптастырып үлгерген еді. Бірақ заман дамыған сайын, ір
нәре өзгерген сайын тілідң де өзгергенін байқауға болады.
Тіл мәдениеті дұрыс сөйлеу мен дұрыс жаза білуді, әдеби тіл нормасы сақтап, жөнсіз
ауытқумауды қадағалайды. Осы орайды тіл мәдениетінің дұрыс жұмсалуы Абай айтқандай
«тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп» ой мен сөздің бір арнада тоғысып, дұрыс жетуі көрменге де
тыңдарманға да оң әсерін тигізеді.
Стильдік ұғымды қажет ету әр саланың өзіндік бір болмысын танытады. Осы орайда тілдік
стильдің рөлі маңызды болып табылады. Стиль – ауызша және жазбаша сөйлеудің негізі нысаны.
Стиль адамның қай бағытта жұмыс жасуына көмекші құрал ретінде. Тілдің стильдік ерекшелігі
қай стильді нақты қарастыратындығынды негіздейді. Тақырып негізінде әзіл-сықақ театрларының
тілдік ерекшелігін қарстыру болса, тіл мәдениеті, әдеби тілдің және ауызекі сөйлеу тілінің тілдік
стилін театр тілінде зерттеу болады.
Қазіргі кезеңдегі театр тілдері тіл мәдениеті жағынан ақсап келетіндігін жоғарыда атап
көрсеттік. Бұл олардың қандай стильде жұмыс жүргізіп жатқандығын аңғартады. Телевизиялық
театр ұжымдарының өзіндік стилі бүгінгі күні қалыптасып, халықтың оң бағасын алуда. Алайда
бізді алаңдатар мәселе, олар қаншалықты тіл мәдениетін сақтауда, тек өтімді болса болды екен деп
әзілді қисынсыз, үйлесімсіз айта салу бұл тіл жағынан салғырттықтың белгісі. Мысалы, жоғарыда
қарастырлыған «Назар аудар» театр ұжымы арнайы театр, актер мамандығының оқуын оқымаса
да бүгінгі таңда атақты театр ұжымы болып саналады. Бұл театр ұжымы Жайдарман ойындары
арқылы көтерілді. Содан бастап өзіндік стильдерін қалыптастырды, арынды әзіл арқылы қоғамдық,
әлеуметтік мәселелерді жеткізуде. Бірақ көңілге толмайтын бір тұсы тілдік стилі, тіл мәдениетінің
дұрыс сақталмауы. Олардың тілдік стилінде көбінесе диалектизмдер, фразеологиялық тіркестер,
жаргон сөздер, архаизсдер кездеседі. Демек, бұл тетар тілінің тілдік стилі ауызекі сөйлеу стилі екені
анықталды. Арнайы актерлік мамандығы жоқ театр ұжымының тіл мәдениетінің сапасы да төмен
болары анық. Себебі, Р. Сыздық өз зерттеуінде атерлік болсын, диторлық мамандық болсын оқытуда
сөз өнерін, оның ішінде тіл білімінің сахнада дұрыс жұмасалуын міндетті түрде оқытылуы керек деп
талап қояды. Міне осыдан шығатын нәтиже, тіл тазалығының нашарлығы, оның көрерменге кері әсері.
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Театр ұжымы стильдік бағытын қалыптастыруда өзге ұлт театрларынан да өздеріне қажетті
бағыт қалыптастырып, идея алады. Оны бір сұхбатта:
− Сіздер мойындайтын шетелдік жіне отандық теарлар?
− «Уральсие пельмени», «Дизель шоу» сынды театрларға барып көруге болады. Олардан
алатынымыз әдемілігі, форматы, жаңашылдығы, не жаңалық болып жатыр дегендей барлығын
біліп отыруымыз керек қой. Отандық театрлардың барлығына барамыз. Оларға баратынымыз
себебі, олар жіберегн қателікті біз қайталамаумыз керек, сол себепті бізге ұнамайтын тетарларға
да баруға тырысамыз – деп жауап берді.
Бір жағынан еліктеушілік деуге де болады. Бірақ өнер, шығармашылық ұлт таңдамайтындығы
тағы бар.
Театр адамды мәдениетке тәрбиелейтін, рухани байытатын көркемдік орта. Жұрт алдында
сөйлеу әдебіне, дұрыс киіну, тәртіп сақтау сынды негізігі қағидалармен ерекшеленеді. Ал ендеше
неге тіл тазалығын бүнгіг күнге дейін реттемейді. Керісінше жыл өткен сайын тіл мәденеиті
шұбарланып барды.
Театр тілінің тілдік стилі ауызекі сөйлеу стилі екенін анықтадық. Кез келген театр тілін
ерекшелендіріп тұратын ол диалектизмдердің болуы. Мысалы, «Назар аудар» театрының сөздігін
құрастырсақ.
Қумаш – бұл сөз жастар тіліндегі жаргон сөз болып табылады.
Есәлаң – бұл көбінсе Батыс Қазақстан облысының диалектизмі боып таблылады.
Қаяққа – диалектизм, қай жаққа деген сөздің дыбыстарының өзгеріліп айтылуы.
Сәлем бердік – диалект сөз, сәлемдесу сөзі.
Аман бол – диалект сөз, көп аймақтарда айтылады. Бір жағдай болып қалғанда айтылады.
Одағай сөз ретінде қолданылады.
Ал осы театр ұжымның сөздік қорында фразеологиялық тіркестер, мақал-мәтелдер әзілді
өтімді жеткізуді бір құралы. Мақал-мәтелдер тізімін құрасақ:
Сұмырай келсе су құриды,
Ит жоқта шошқа үреді.
Қойшының қатыны қой тіге ме, іс тігеді сынды т.б. мақал-мәтелдері кездеседі.
Сонымен қатар, бұл театр ұжымының тілдік стилі көбінесе қарапайым сөздер арқылы ғана
жұмыс жасауда. Әзілдерінде мән-мағына бар да, тіл тазалығ сақталмаған, тек арсында мақалмәтелдерді қолданумен шектеледі. Алайда мәдениетті тілде әзіл жекткізу қиын дедік, бірақ
авторлары әдеби түрдегі әзілдің болуын қаламай, керісінше халыққа қарапайым тіл әзілдрін
ұсынады. Немесе сахнада актерлер дайындықсыз немесе сценарийді жаттамай импровизациямен
ерекшеленіп шығады. Импровизация – суырып салып айту, яғни дайындықсыз ойдың жарыққа
шығу. Ал актер импровизацияға салып ойнаған кезде әзілді мәдниетті жеткізу одан сайын қиынға
соғады, себебі, импровизациялаған кезде тек ауызекі тілде сөйлеп тіл тазалығына аса қатты мән
берілмейді.
Тілдік стильді салыстырмалы негізде зерттеп қарасыру өте маңызды. Әр театр ұжымының
өзіндік тілдк стилі бар екенін айттық. Мысалы, Діни сөздерді қатыстырып халыққа күлкі сыйлап
жүрге театрлар көп. Яғни діни бағыттағы көріністер арқылы дінді, дін жолындағы, өмірдегі
жайттарды дінмен қатыстырп насихаттап жеткізуді өзіндік бағыт еткен Өнер қырандары театры.
Бұл театр ұжымы әуел баста қарпайым сөздерме әзіл таратып жүріп, кино өмірін, халыққа танымал
тұлғаларға пародия салып танымал болды. Жыл өтіп, өсіп-өркендеген сайын театр ұжымы тілдік
стилін де қойылым стилін де толықтай дерлік діни бағытқа ауыстырды. Бірақ тіл тазалығын шетте
қалдырмады. Алайда ауызекі сөйлеу тілінде өзіндік стилімен танылды. Мысал келтірсек:
– Сен сәл сабырға келші, ақылға салшы.
– Сабыр, сабыр, сабыр. Ақылға салдым. Салдым ақылға, болдым ктем мен, шарашдым, адам
ұқсап өмір сүргім келеді менің.
– Аллаға шүкір, бала-шағаң аман, денсаулығың сау!
Міне байқап қарасақ діни сарынды бірден байқатып тұр. Ал келесі бір үзіндіге назар салсақ:
– Ай, Құдай-ай, мынау не сұмдық. Қасында тұрған затқа дәлдеп тастай алмайды. Қайтем, не
істеймін, не істейін? Мына жерге жазып қоямын ба:
Сен де жаттың бесікте,
Мен де жаттым бесікте.
Айналаны шаша бермей,
Дәлдеп таста тесіке, ой бесік көрмегендер!
Екінші дауыс естіледі:
– Дороги, ноги, ноги, жол! эу, қарындас.
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– Я осторожно.
– Эу, абайласаңызшы!
– Көзіңе қара.
– Ассалауағалайкум ата!
– Уағаллейкум ассалам! Өстіп жүріп белден қалсың ғой!?
– Көке, белден қалсақ қалайық, елден қалмасақ болды.
– Елден қалмайын деп жүргенде, тізеедн қаласын бір күні.
– Номально, жаспыз ғой әлі, ақша бар, емделіп аламыз.
– Імм, ақша бар деп жүріп бір күні қартайғанда, өстіп жүріп қартаясың, ауруың шалдығады.
Байқағандай бұл жерде адамға ой салатын мән-мағына жатыр, ол міндетті түрде бар. Ал тіл
жөніне келгенде, мәдениеттілік бар, бірақ оны бұзатын орыс тілінің қосылуы тек күлкі үшін ғана
ажарын келтіреді.
Келтірілген тек салыстырмалы түрдегі екі театр ұжымының тілдік стилі. Алайда, өзінідк
тілідік стилімен, жанрымен ерекшеленетін театрлар көп. Осы екі театрдың тілдік стилін салыстырп
қаарсақ, екеуінде де ауызекі сөйлеу тілі негіз болып қаланған. Бірақ бірінде, мақал-мәтелдердің
үлгісі, ал енді бірінде діни ұғымдағы сөдердің үлгісі бары ееркшелік туғызады. Салыстырамыл
түрде алып сынасақ, біірніші театр ұжымының сөз саптауы өте қарапайым сөздередн тұрады.
Күнделікті тұрмыс-тіршілкте ауызша сөйлеудің дағдыла қалыптасқан нұқасын көп келтіреді.
Ал екінші театр ұжымы діни бағыттағы сөздермен ерекшеленіп, көбінесе орыс сөздерімен тілді
шұбарлап отырады.
Сөйлеу тілі ойды жеңіл, еркін жеткізудің бір құралы болғандығы мәлім. Қарым-қатынаста
сөйлеу тілінің маңызы зор. Ал сөйлеу тілінің шұрайын келтіретін ол – әдеби тіл сөздері. Сонықтан
әдеби сөзбен жанды нұрландырып, көрерменге ерекше эмоция, сезім сыйлауға болады. Осы орайда
театр тілінін дұрыс қалыптасуына әдеби сөздердің енуі үлкен ерекшелік әкелетіні айқын. Әдеби
тілмен айтар ойды әсемдеп жеткізу театр тілінде үлкен бір жаңалық болар еді. Кез келген театр әзіл
жазарда, оны халыққа ұсынарда әдеби тілде жүзеге асуын бір талап ретінде болуы тиіс. Сонда ғана
сөйлеу әдебі түзеліп, сөздік қор молая түседі.
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ПЕРЕВОД ПОЛИТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА:
КОММУНИКАТИВНЫЕ АСПЕКТЫ
Ж.С. Алтынбеков
Преподаватель, КазУМОиМЯ имени Абылай хана, г. Алматы

В статье рассматриваются некоторые аспекты перевода текстов, относящихся к политическому
дискурсу: текстологические аспекты, метафорология и перевод, прецедентные феномены в
переводе, интертекстуальность и политически корректная лексика в переводе, этикетные моменты.
Мы полагаем, что переводоведческий взгляд может быть плодотворным для дальнейшего развития
политической лингвистики.
Ключевые слова: политический дискурс, перевод, переводчик, устный перевод, устный
переводчик.
Переводчику приходится осваивать особенности политического дискурса на обоих (всех)
рабочих языках. В содержание политического дискурса включаются все присутствующие в
сознании продуцента и реципиента текста компоненты (факторы), способные влиять на порождение
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и восприятие речи: другие тексты, политические взгляды автора, политическая ситуация и др. [1,
с. 41]. В двуязычной коммуникации с переводом к ним прибавляются как объективные факторы,
связанные с преодолением языкового и лингвоэтнического водораздела, так и субъективные
факторы, связанные с личностными характеристиками переводчика. И если даже в одноязычной
коммуникации личностные и социальные характеристики слушающего и говорящего важны [2, с.
122], то при двуязычной коммуникации с переводом мы имеем на одного слушающего и говорящего
(читающего и пишущего) больше, т.е. количество факторов, способных влиять на порождение и
восприятие речи, умножается.
Сопоставление национальных дискурсов, в частности политических метафор, даёт богатую
пищу для размышлений и дальнейшего изучения контактных зон языков (contact zones). В данной
статье мы рассмотрим объективные факторы, с которыми приходится считаться переводчику при
переводе текстов политического дискурса.
Мы рассматриваем работу профессионального переводчика, хотя в принципе перевод текстов,
относящихся к ядру или периферии политического дискурса (от речи политика до политических
анекдотов), может быть актуален во всех видах перевода – профессиональном, учебном и бытовом.
В литературе, посвящённой вопросам дидактики перевода, под учебным переводом обычно
понимается перевод как одно из средств изучения иностранного языка [3, с. 132]. При обучении
будущих переводчиков перевод является целью, тогда как при изучении иностранных языков
перевод – средство обучения. Перевод студентов-переводчиков на занятиях называют или также
учебным, или «профессионально ориентированным». Ситуации учебного перевода далее в статье
мы принимать во внимание не будем. В ситуации бытового перевода оказывался хотя бы один
раз в жизни, наверное, каждый, кто неплохо владеет иностранным языком. Это ситуации помощи
иностранцам в своей стране или соотечественникам в чужой стране: в гостинице, магазине, на
улице и т.д.
Профессиональный перевод бывает официальным и неофициальным. Под неофициальным
понимают перевод, осуществляемый переводчиком-профессионалом в неофициальных ситуациях:
разговоры в машине, за чашечкой кофе или в банке при обмене валюты. Ситуации бытового и
неофициального перевода могут совпадать. Различие заключается в том, что в первом случае переводит
непрофессионал. Перед переводчиком может быть поставлена задача выполнить официальный или
неофициальный перевод текста, относящегося к политическому дискурсу (см. ниже).
Даже при бытовом и неофициальном переводе такого рода текстов переводчик испытывает
определённый груз ответственности. Иностранцы могут попросить его объяснить, почему
существует такая традиция, какова его личная реакция на последнюю новость и т.п. В таких
случаях, переводчик превращается в специалиста по межкультурным коммуникациям в самом
широком смысле. В ситуации, когда понимаешь, что полоса пограничная идёт если не за тобою, то
где-то недалеко, оказывается рано или поздно любой практикующий устный переводчик.
Профессиональный переводчик встречается с текстами политического дискурса в следующих
случаях устного (УП) и письменного перевода (ПП):
– перевод на политических переговорах, саммитах (УП);
– речи политических лидеров (УП);
– неофициальный перевод при кулуарном общении (УП);
– (реферативный) перевод иноязычных новостей, информации с сайтов, бегущей строки
(УП/ПП);
– перевод речей политических лидеров для последующего устного выступления (ПП);
– перевод и редактирование выступлений, интервью, стенограмм переговоров для
последующей их публикации (и цитирования) в средствах масс-медиа (ПП);
– перевод материалов двуязычных сайтов и блогов политических лидеров (ПП);
– перевод мемуаров (ПП).
Возможны и более редкие ситуации: телефонные переговоры политиков, перевод
видеоконференции и т.п.
По ходу заметим, что для переводчиков перевод – это в первую очередь процесс, тогда как
для непереводчиков (заказчиков перевода) – прежде всего результат, т.е. текст.
Наметим ряд аспектов, которые сближают интересы политической лингвистики и
переводоведения.
1. Коммуникативные аспекты. Характеристики текстов на исходном языке (ИЯ), например
английском, и языке перевода (ПЯ) могут не совпадать. Для целей транслатологического анализа
исходного текста (ИТ) и текста перевода (ПТ) выделяют 4 вида информации: когнитивную,
оперативную, эмоциональную и эстетическую.
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Когнитивная информация – это факты, имена собственные и цифры, т.е. «прецизионная
информация» в терминологии Р.К. Миньяр-Белоручева [4, с. 29]. В научной статье, новостной
программе или политическом докладе плотность когнитивной информации (в терминах И.С.
Алексеевой) высокая. Когнитивная информация присутствует и в инструкциях, хотя её плотность
на единицу текста (например, на 1000 печатных знаков) будет ниже, чем в научной статье или
анализе предвыборных обещаний Б.Обамы спустя один год после выборов.
Оперативная информация говорит реципиенту текста, что делать. Обычно она передаётся
императивами: «проверьте», «убедитесь в том, что», «не влезай – убьёт!». Очевидно, что в
инструкции по сборке мебели плотность оперативной информации выше, чем в предвыборном
выступлении политика. Такая информация присутствует в слоганах, но в более скрытом виде: ведь
цель любой рекламы – заставить покупателя купить тот или иной товар, проголосовать за ту или
иную партию.
Эмоциональную информацию несут в себе слова с ярко выраженными коннотативными
значениями, стилистические приёмы (метафора, гипербола, аллюзии и др.), часто неологизмы, в
некоторых случаях знаки пунктуации, не вполне обычная графика текста (карикатура и подпись
к ней), проявления субъективной модальности, отклонения от литературной нормы и т.п. В
предвыборном выступлении политика плотность такой информации высока.
В тех случаях, когда форма текста не менее важна, чем его содержание, мы имеем дело с
эстетической информацией. Эстетическую информацию, выраженную невербально, мы видим
в музыке, живописи, архитектуре, танце. В вербальных текстах такая информация чаще всего
содержится на фонетико-графическом уровне: аллитерация и ассонанс, рифма и ритм. Детский
стих может внешне выглядеть как ёлочка или снежинка. На лексико-семантическом уровне можно
отметить смысловые [5, с. 161-182], или «говорящие» имена собственные (герцог Грабежи,
музыкант Треньбреньо, деревня Гадюкино), авторские метафоры, неологизмы, каламбуры,
обновление фразеологизмов («С милым рай и в шалаше, если “Вольво” в гараже»). Эстетическая
информация присутствует, прежде всего, в художественных текстах. Присутствует она в рекламных
и политических слоганах. Попутно заметим, что именно из-за сложного соотношения формы и
содержания, вербального и невербального, от перевода текстов песен лучше воздерживаться.
Тексты политического дискурса на русском и английском языке в первом приближении
похожи. Присутствие того или иного вида информации и плотность информации кажутся
близкими. Ещё в советские времена выходили пособия по «общественно-политическому» и
«газетно-информационному» переводу [6, с. 38]. Количество таких пособий в постсоветские
времена многократно умножились.
Вместе с тем при сравнении некоторых групп текстов внутри политического дискурса
наблюдаются различия.
В интересах теории и практики перевода все тексты можно разделить на 3 группы:
нейтральные, для внешнего употребления и для внутреннего употребления. Нейтральный текст
– это в принципе любой текст, который никто специально «под перевод» не готовил, но который
кто-нибудь когда-нибудь может захотеть перевести. Тексты для внешнего употребления - это,
например, пресс-конференции с иностранными журналистами. В таких случаях опытный оратор
помогает переводчику невысоким темпом речи и выбором лексики/фразеологии.
2. Метафорология и перевод. В английском языке метафоры (фразеологизмы) образуются
проще – видимо, это наблюдение справедливо и по отношению к другим аналитическим
языкам – и, как следствие, статистически их больше, чем в русском языке. К такому выводу
эмпирически приходит, мы полагаем, любой профессиональный переводчик, преподаватель
перевода, составитель и пользователь англо-русских и русско-английских словарей. Более высокая
метафоричность англоязычных текстов проявляется при сопоставлении и переводе текстов многих
дискурсов.
Как показывают сопоставительные исследования, например, метафоры в различных языках
не совпадают по фреймо-слотовому составу, наблюдаются случаи метафорических лакун. С
такими количественными и качественными несовпадениями столкивался и автор этих строк в
лексикографической работе, последняя из которых – словарь «Спутник устного переводчика».
Там, где в английском языке в метафорах присутствует heart («сердце»), в русском языке
– обычно душа: a heart-to-heart talk → разговор по душам. Однако в приведённом пассаже
приходится использовать деметафоризацию: основа политики. Вариант трансформации метафоры
– краеугольный камень политики – вызывает больше сомнений, т.к. данная метафора восходит
к Библии, в которой она используется, по данным поисковой программы BibleQuote, в общей
сложности 6 раз. Вероятно, именно эта постоянная «борьба» за сохранение и компенсацию метафор
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привели к досадной ошибке в переводе работы: Wipe that sneer off your face, private! → Сотри эту
ухмылку со своего лица, это личное! Ничего личного: обращение private означает солдат, рядовой.
Главные трудности при переводе возникают тогда, когда в языках метафоры не совпадают
качественно, концептуально. Действительно, «метафора “поставляет” мышлению список
возможных альтернатив для разрешения проблемной ситуации. Для политического дискурса это
оказывается настолько важным, что ошибки и неточности в переводе метафорических моделей
могут существенно искажать коммуникативную установку автора исходного текста».
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Мақалада туыстас түркі тілдеріне ортақ терминология жүйесін қалыптастыру мәселесі
сөз болады. Түркі тілдеріне ортақ терминдерді қалыптастырудың тарихы мен кеңес дәуірінде
идеологиялық себептермен үзіліп қалған тілтанымдық байланысты тәуелсіз түркі елдері арасында
нығайтудың маңызына назар аударылды. Терминологиялық қорды дамыту мен қалыптастырудың
мемлекеттік тіл үшін маңыздылығы, түркі тілдеріндегі ортақ терминдер жүйесінің түркология
ғылымында зерттелуін және түркі тілдеріндегі ортақ терминдерді қалыптастыру тарихы мен
тәжірибесін зерделеудің танымдық рөлі тқарастырылды. Ортақ түркі тілдік терминқорын жасаудың
қырлары аталып көрсетілді.
Түйін сөздер: термин, түркология, ортақ терминдер, терминологиялық қор, терминдер
жүйесі.
Кез келген елдегі тілдер дамуының деңгейін көрсететін маңызды фактордың бірі –
терминология болып табылады. Қазіргі ғылым мен экономика немесе саясат және тағы басқа
салаларды алып қарайтын болсақ, қай елдің тілі сол салаға үлес қосып отырғанын көре
аламыз. Демек, термин – елдің де, оның рухани дамуының да жетістігін көрсететін өлшем.
Еліміз тәуелсіздік алып, қазақ тілінің мемлекеттік мәртебеге ие болуы халқымыздың ғасырлар
бойғы арманының жүзеге асуы еді. Бірақ тілдің осындай зор абыройға ие болуымен қатар
оның алдындағы жауапкершілік пен міндет те күшейе түседі, себебі тілдің атқаратын қызметі
артады. Қазіргі мемлекеттік тіл жаһандық әлемде болып жатқан өзгерістерді, жаңа пайда
болып жатқан ғылыми-техникалық, әлеуметтік саладағы құбылыстарды уақытында және дәл
бейнелеп, қолданушыға түсінікті етіп жеткізуі керек. Қолданушы дегеніміз – миллиондаған
ел тұрғыны, білім алып жатқан жас ұрпақ-оқушылар, болашақ маман-студенттер, сол
саланың мамандары. Сондықтан әр саладағы ұлттық терминологияның уақытында және сол
құбылыстың мән-мағынасын тікелей беруі өте маңызды. Себебі, термин сөздің жай сөзден
айырмашылығы заттар мен құбылыстардың мәні, қасиеттері дәлме-дәл берілуі керек. Осыған
байланысты тәуелсіздік жылдары ұлттық терминологияны қалыптастыруға арналған көптеген
шара қолға алынды. Арнайы терминологиямен айналысатын мемлекеттік терминологиялық
комитет те бар. Олар әр бағытта тілімізде терминдер қалыптастыру жұмысын атқарып, соның
әртүрлі жолын іздестіруде.
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Сондай жұмыстың бір бағыты – түркі елдеріне ортақ терминдер жүйесін құру болып
табылады. Қазір шамамен әлемде 170-230 миллиондай түркітілдес халық бар деп саналады екен.
Бұл әлемнің әр жерінде тұрып жатқан миллиондаған тілдес адамдар деген сөз. Демек, ортақ
терминдердің болуы бұл халықтар үшін өте пайдалы деген сөз. Оның үстіне жаһандану заманында
әлемде ағылшын, қытай, өзіміздің Орталық Азияда орыс тілінің даму қарқыны ұлттық тілдерді
бәсекелестік жағдайында дамытуды қажет етеді. Ал дамудың бір жолы – заман көшінен қалмай
терминдер жүйесін дамыту. Соның ішінде осы түркі халықтарына ортақ терминдер жүйесін жасау
мәселесі сонау 1926 жылы Баку қаласында өткен Бірінші Одақтық Түркология съезінде барлық
түркі халықтарының алдыңғы қатарлы тілші ғалымдарының қатысуымен қаралғаны белгілі. Сол
кездері қазақ зиялылары терминдерді түркі тілдерінен алғанымыз дұрыс, себебі түбіміз бір тіл
болғандықтан тез сіңеді, әрі қолданысқа оңай деп есептеген.
Тегі бір Түркі халықтары үшін ортақ терминдерді қалыптастыру мәселесін сонау ХХ
ғасырдың басында, 1924 жылы Ахмет Байтұрсынұлы өзі бас болып, ұлт зиялылары қолдап, бір
жолға қоюға қызмет еткен болатын. Сол 1924 жылдың 12-17 маусым күндері Орынбор қаласында
«қазақ білімпаздарының 1-ші съезі» болып, терминологияны дамыту мәселесі қозғалған, осы
съезде қазақ терминологиясын қалыптастырудың алғашқы қағидаттары бекітілді. Съезде
терминологияны қалыптастырудың басты қағидаттарын белгілеу жөнінде баяндаманы Елдес
Омарұлы жасаған. «Қазақша пән сөздер тақырыпты Елдестің баяндамасы» негізінде сиез қаулы
қабылдады»,-дейді белгілі терминтанушы ғалым Ш.Құрманбайұлы [1, 230 б.]. Съезд бекіткен
қағидаттардың екіншісі бойынша «Қазақтың өз тілінен табылмаған пән сөздері (терминдер) басқа
түрік халықтарынан ізделсін, басқа түрік тілінде пән сөздері жалпы түрік сөздері болып, жат
тілдің әсерінен аман болса, ондай сөздер жатырқамай алынсын» делінген қаулы қабылданған еді.
Осы талқылаудың жалғасындай 1926 жылғы 26 ақпан мен 6 наурыз аралығында Баку қаласында
I түркологтер съезі өтіп, түркітілдес халықтардың сол кездегі бетке ұстар ғалымдары қатысты.
Съезге қазақ елі атынан қатысқан Ахмет Байтұрсынұлы терминология бойынша баяндама жасаған.
Белгілі ғалым түбі бір түркі халықтарының тілдерінің өзара сөз алмасуының маңызын былайша
түсіндіреді. «Біріншіден, туыстас тілдер сөздерінің көпшілігі формасы ортақ болмағанымен түбірі
ортақ. Сол себепті туыстығы жоқ тілдердің сөздеріндей емес, оларды түсіну де жеңіл құлаққа да
тосын естілмейді, айтуға да соншалықты жат болмайды. Екіншіден, түркі халықтары үнемі өзара
қатынаста болған және қазір де сол қатынас сақталып отыр сол себептен де ортақ түбірі болмаса
да, бір тілдің сөздерінің көпшілігі өзге тіл өкілдеріне таныс болуы мүмкін». ХХ ғасыр басында
өзге тілдік терминдерді қабылдауда мынадай ұстанымдар көзделген: жат атаулардың мағынасын
түсіндіргендей қазақ сөзін алу; оған қолайлы қазақ сөзі болмаса, түркі сөзін алу; түркі сөзі тура
келмесе, қазақ тіліне үйлестіріп еуропа сөзін алу.
Мінеки, ХХ ғасырда көтерілген осынау бастама ХХІ ғасырда да өз өзектілігін еш жойған
емес. Керісінше, ақпараттық ғасырда туыс түркілердің бірлігі жаңа атау-терімді қолданысқа
енгізуге ерекше ықпал ететіндігі ақиқат [2, 48 б.].
Бірақ кеңес үкіметі кезінде бұл пікірлер термин жасау саласында есепке алынған жоқ,
тіпті А. Байтұрсынұлы сияқты көрнекті тілші ғалымның атын атауға да тиым салынғаны белгілі.
Осының кесірінен түркі тілдес халықтардың бір-бірімен термин алмасуы тоқтап, туыс халықтар
орыс тілін ортақ кеңестік тіл ретінде қолдануға көшті. Бүкіл ғылыми, техникалық, саяси терминдер
орысша немесе шетелден алынып, орысша бейімделген түрде болды. Түркі халықтарының
терминологиялық қорында орыс сөздері басым болды. Сол кездегі ғылыми жұмыстарды тек орыс
тілінде жазу, қорғау үрдісі де біршама зиян әкеліп, ұлттық терминдердің тоқыруын тудырды. Сол
кезден бері қолданыстағы терминологиялық ұлттық қорымыздың 70-80 пайызын сырттан келген
терминдер құраған екен.
Түркі халықтарына ортақ термин жүйесін қалыптастыруға сол кездегі орталықтың ұстанған
түркілікпен, ұлтшылдармен күресу деген жалған саясаты да өз көлеңкесін тигізді. Кезіндегі одақ
басшылығы арқылы жүргізілген ұлттық тілдерді орыстандыру саясатының жоспарлы жұмысы
нәтижесіз қалмады. Орыс тілінің терминологиясынан енген көптеген терминдер тілімізге ешбір
өзгеріссіз кіргізіп алды, өз тілімізде термин жасауға мүмкіндік берілмей, бүкіл ғылыми және
ауызекі ұғымдар орыс тілінде берілді. Бұл бұрынғы кеңес кезіндегі барлық түркітілдес халықтарға
ортақ мәселе болды. ХХ ғасырдың отызыншы жылдарына дейін ұлт тілінде жасалған ұлттық
нақыштағы терминдерімізді қолданыстан шығарып, ол терминдердің орнын шет терминдермен
алмастырдық. Егер тілімізге енген сол терминдердің аздаған бір бөлігі болса да, сол туыстас түркі
халықтарының тілдерінен алынғанда, кім біледі, олар төл сөзіміздей қолданыста жеңіл әрі мәнмағынасы түсінікті болғандықтан тілімізге тез оралып, терминологиямызға ұлттық нақыш беріп
жүрер ме еді?!. Кеңес одағы халықтарына ортақ терминологиялық қор қалыптастыру бағытын
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ұстанған кезеңде ұлт тіліндегі термин қалыптастыру қолдан жасалған дағдарысқа ұшырады. Сол
себепті тіліміздің сөзжасам тəсілдері іске қосылып, қажетті дəрежеде кəдеге жаратылмады. Орыс
тіліндегі терминдердің тұлғасын сақтап аудару үшін толық жəне жартылай калька тəсілі ғана
біршама пайдаланылды. Нəтижесінде термин қорымыздағы ұлт тілінде жасалған терминдеріміздің
үлесі өте төмен болып шықты. Егер отызыншы жылдарға дейінгі Алаш оқығандары секілді əр
саланың терминдерін өз тілімізде жасауға үлкен мəн беріп, бұл іске белсене араласып отырғанда
қазір терминжасамның үлгілері орнығып, термин шығармашылығындағы төл тəжірибе мен ұлттық
дəстүріміз қалыптасқан болар еді.
Қазақстанда 90-жылдардың басынан бастап қана ұлт тілінде термин жасау ісі қайта қолға
алынып, Тәуелсіздік алғаннан бері біраз нәрсе де іске аса бастады. 2010 жылы мамырда Астанада
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Түрік Республикасының
Президенті Абдулла Гүлдің қатысуымен Түркі академиясы ашылды. Бұл түркі әлеміндегі үлкен
жаңалық елеулі оқиға болды. Алдағы уақытта осы Академия түркі халықтары арасындағы термин
алмасу мен терминологияның өзге де туыстас тілдерге қатысты мәселелерін барлық түркітілдес
елдермен бірлесіп шешудің ғылыми орталығына айналуы тиіс деп санаймыз. 2011 жылы 19
қарашада Астана қаласында өткен «Түркітілдес елдердің терминқор қалыптастыру тәжірибесі»
атты халықаралық конференциясындағы басқосу осы мәселені одан әрі дамытуға үлкен серпіліс
берді.
Жалпы осы ортақ түркі терминдері неге қажеттік тудырады дегенге келер болсақ, оның
төмендегідей негізгі дәлелдерін көреміз:
Тілдік фактор тұрғысынан – түркі тілдерінен енген сөздер қазақ тілінің дыбыстық ерекшелігіне
сәйкес келеді, жаттап алуға, айтуға ыңғайлы болады, қазақ тілінің дамуына серпін береді;
Мәдени фактор – түркі халықтары арасындағы әр саладағы, соның ішінде ғылыми-мәдени,
саяси және т.б. байланысты нығайтуға мүмкіндік береді;
3. Тіл дамыту факторы – Қазақ тілінде жасалған терминнің ыңғайлы, ұтымды болған
жағдайды басқа халықтарға тез тарауына, яғни, халықаралық сипат алуына жол ашады;
4. Еларалық қатынасты нығайту факторы – түркі тілдес елдер арасындағы қатынасты
нығайтады.
Міне, бүгінде Түркиямен ғылым, білім саласындағы қатынас мықты, тілді қолдану деңгейі
жоғары. Оның дәлелі оқу орындары, біріккен кәсіпорындар жұмысы дей аламыз. Қазіргі кезде
қазақ тілі мен туыстас түркі халықтары алдында тұрған ортақ мәдени мақсаттың бірі – осы, яғни
түркі тілдерінің бәріне түсінікті ортақ терминдер жүйесін жасау болып табылады. Осы мақсатта
ғалымдар түркі тілінде терминдер жасаудың белгілі бір жолдары бар екенін атап көрсетеді:
− Термин жасауға қатысатын кейбір элементтерді қысқарту;
− Термин құрамындағы кейбір элементтерді ауыстыру;
− Термин құрамындағы сөздерді қосымшалармен ауыстыру;
− Синтаксистік конструкцияны өзгерту;
− Терминнің құрамындағы элементтерді қысқарту;
− Қысқарған сөздерді қолдану [3. 358 б].
Қазіргі кезде түркі тілдеріне ортақ терминологиялық қор жасау мәселесінде термин жасау
үлгілерін зерттеп-зерделеу, жүйелеу, оны ортақ қолданысқа түсіру, терминжасам жолдарын ғылыми
негіздендіру, көптілді терминологиялық сөздіктер жасауды қолға алу өте маңызды. Кеңестік Одақ
заманында түркі тілдес халықтардың тығыз байланыста болмауы олардың тілдерінің, оның ішінде
терминжасам мәселелеріне де кері ықпалын тигізді. Жалпы алғанда, жаңа бір ұғымды атауда
түркі тілдерінде бірлесе отырып термин жасау тәжірибесінің болуы ортақ терминологиялық
қорды дамытумен бірге, түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасын құрастыру, көптілді
терминологиялық сөздіктер даярлау, тілдерді үйрету, жоғары оқу орындарында филолог
мамандардың кәсіби-тілдік құзыреттілігін қалыптастыру үшін де маңызды деп санаймыз.
Ал тарихи тұрғыдан алғанда түркі халықтарына ортақ терминдер жасау тәжірибесі бұрын
да болған ба деген сұрақ туындайды. Осы мәселені зерттеген ғалым Е.Әбдірәсілов Махмуд
Қашқаридің «Диуани лұғат ат-түрк», «Қорқыт Ата» кітабы, «Кодекс Куманикус» сөздігін
алып, оларға ғалымдардың көзқарасын қарастырады. Ал К.Мусаев оларды жалпы мойындай
келіп, «қазіргі түркі халықтарының ешбірінің тілімен сәйкес келмейді. Олар түркі халықтары
тілдерінің жіктелу кезеңінің көрінісі, сондықтан олар қазіргі түркі тілдеріндегі терминдердің
дамуында соншалық маңызды қызмет атқармайды. Олар тек тарихи сипатқа ие» деген пікір
айтады [3.193 б.]. Азербайжан ғалымы Н.Хасанзаде «Қорқыт Ата» кітабындағы терминдердің
әлі түркі халықтарында кездесетін, ортақ мұра екендігін айтқанын келтіреді. Сондай-ақ ғалым
өзбек ғалымдарының Махмуд Қашқари сөздігін барлық түркі тілдері үшін терминологиялық
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сөздіктің бастауы деп санағанын да айтады. Бұдан біз осы мәселе бойынша әртүрлі көзқарастар,
пікірлер бар екенін көреміз. Ол жайында Е.Әбдірәсілов былай деп түйіндейді: «..түркі тілдес
халықтарға ортақ мұралардың сол тілдердің терминологиясы мен терминографиясындағы орны
туралы ғалымдардың пікірлері әртүрлі. Ғалымдардың бір тобы орта түркі дәуіріндегі әдеби, тілдік
мұраларды қазіргі түркі тілдерінің терминологиясы мен терминографиясы үшін тарихи сипатқа ие
деп бағалауға ұмтылса, екінші топ қазіргі түркі тілдерінің терминологиясы мен терминологиялық
сөздіктер жасау тарихы сол орта түркі дәуіріндегі еңбектерден бастау алады деп топшылайды»
[4.193]. Алайда осы еңбектердің қазақ тіліне қатысы жайлы автор оларды қазақ лексикографиясы
мен терминографиясы үшін тарихи сипатқа ие, екіншіден сөздік жасаудың бастау көздері болды
деп санай отырып, қазақ тіліндегі емес, тек жалпы түрік тіліндегі терминология жасаудың бастауы
ретінде ғана айтуға болады деген пікір айтады.
Қаралып отырған мәселеге байланысты түркі тілдеріндегі ортақ термин жасаудың мынандай
бағыттарын қарастыру керек деген ғалымдар пікірі бар. Біріншіден, терминологиялық қорды дамыту
мен қалыптастырудың мемлекеттік тіл үшін маңызын айқындау. Екіншіден, түркі тілдеріндегі
ортақ терминдер жүйесінің түркология ғылымында зерттелуін және түркі тілдеріндегі ортақ
терминдерді қалыптастыру тарихы мен тәжірибесін зерделеу. Үшіншіден, түркі тілдеріндегі ортақ
терминдер жасаудың лингвистикалық, саяси-мәдени алғышарттарын қарастыру. Төртіншіден, қазақ
тіліндегі түркі негізді сөзжасам жолдары мен лексикалық қорларын жасақтау жолдарын зерттеу.
Бесіншіден, түркі тілдері арасындағы терминдерді біріздендіру мен өзара терминалмасым үдерісін
терминологиялық қорды қалыптастыру мен дамытудың заманауи ақпараттық-коммуникациялық
әдістері мен практикасы негізінде жасақтау. Міне, осының бәрі қазіргі түркі тіл біліміндегі ортақ
мәселе ретінде терминжасаудың маңызын көрсетеді. Сол бағытта жұмыстар жасалып жатқанын
жаңа зерттеулерден көреміз. «Ғасырлар бойы даму кезеңдерін бастан өткерген түркі тілдері де
терминдік ұғымдарды қалыптастырып, ғылым мен техника тілін жасады. Әрқайсысы өзіндік даму
жолынан өткендіктен, олардың терминдік ұғымдарды қалыптастыру тәжірибесі де әркелкі. Қазіргі
кезде әр түркі тілі басқа түркі тілдерімен арнайы ұғымдарды атауда өзара тәжірибе алмастыратын
дәрежеге жетті» [6]. Осының нақты көрінісі «Түркі тілдерінің терминжасамы» аталатын ұжымдық
зерттеу жұмысы. Жұмыста қазақ, өзбек, азербайжан, қырғыз, татар ғалымдарының өз елдерінде
терминдік жүйе қалыптастыру тәжірибесі, оның әдістері қаралған. Түркі Академиясы шығарған
бұл кітаптың түркі халықтарының заманауи терминологиясын қалыптастыру бағытындағы
жұмыстарының үлкен белесі екені сөзсіз.
Қорыта келе айтарымыз, түркі тілдерінде пайда болған жаңа ұғымдарды атау ортақ түркі
терминдерін қалыптастыруда ерекше қызмет атқарады, ал ол туыстас түркі тілдерінен термин
алу ұстанымына сай ортақ түркілік терминологиялық қор қалыптастыруға, түркі тілдерінің
ықпалдасуына септігін тигізері сөзсіз.
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Пән мен тілді кіріктіріп оқыту технологиясының негізгі артықшылықтарының бірі
студенттердің шетел тілін үйренуге деген ынтасын арттыру болып табылады. Тіл нақты
коммуникативтік тапсырмаларды шешу үшін қолданылады. Білім алушылардың оқитын тілдің
мәдениетін жақсы білуге және түсінуге мүмкіндігі бар. Бұл оқушылардың мәдениетаралық
құзыреттілігін қалыптастыруға әкеледі. Білім алушы тілдік материалдың үлкен көлемін өзі арқылы
өткізеді, ол табиғи тілдік ортаға толыққанды ену болып табылады. Сондай-ақ әр түрлі тақырыптарда
жұмыс белгілі бір тілдік құрылымдарды, арнайы терминдерді үйренуге мүмкіндік беретіндігін атап
өту қажет, бұл білім алушының пәндік терминологиясымен сөздік қорын толықтыруға ықпал етеді.
Сонымен қатар, CLIL сабақтарында білім алушылар бойында мәдениетаралық дағдыларды
дамытуға мүмкіндік мол.
Түйін сөздер: пән мен тілді кіріктіріп оқыту технологиясы, мазмұн, коммуникация, таным,
мәдениет.
CLIL (Content and Language Integrated Learning) – пәндерді шет тілінде оқытудың әдістемелерін
сипаттайтын термин. CLILтүрлі білім беру контекстінде қолданылады. CLILтерминін 1994 жылы Дэвид
Марш (Ювяскюля университеті, Финляндия) ойлап тапқан болатын. Ғалым «CLIL имеет отношение к
ситуациям, в которых учебные предметы или часть учебных предметов, изучается на иностранном языке
и имеет двойную цель изучить предмет, изучая при этом иностранный язык» [1] деп атап айтқан болатын.
Ғалым До Койл CLIL әдісін 4Cs шеңбері деп аталатын төмендегі төрт негізгі компоненттерін
анықтады [3, с.265 ].
− Content (мазмұны) – бұл оқушылардың ақпараттық құзыреттілігін қалыптастыратын
пәндік аймақтағы білім, іскерлік, дағды, яғни, өздігінен іздеу, талдау, таңдау, өңдеу және қажетті
ақпаратты жіберу қабілеті мен іскерлігі;
− Communication (байланыс) – сабақта шетел тіліне үйренуге емес, шетел тілі білімін
қосымша қолдануды ұсынатын тілде оқыту, осылайша, оқушылар шетел тілін оқу кезінде қолданады,
сондай-ақ, оны қалай пайдалану керектігін үйренеді. Бұл аспект коммуникативті құзырлықтарды
қалыптастырады, себебі тыңдай білу, сұрақтар қоя білу және оларға нақты жауаптар құрастыру,
қарастырылатын мәселелерді мұқият тыңдау және белсенді талқылау, серіктесінің пікірін түсіну
және оларға сыни баға беру секілді жеке тілдік қатынас қабілетін дамытады;
− Cognition (таным) танымдық және ойлау дағдыларын дамытуды жүзеге асырады және
бір немесе бірнеше оқу салаларында студенттердің жақсы даярлығын қамтамасыз ететін білім
беру құзыретін қалыптастыруға ықпал етеді;
− Culture (мәдениет) – мәдениет тілін меңгеруді қамтамасыз ететін, әлемді тану жолдарымен,
өзін мәдениет бөлшегі ретінде ұсынумен, балама мәдениетті ұғыну және қабылдаумен жалпы
мәдени құзыреттілігін дамыту аспектісі болып табылады.
CLIL көбінесе мазмұнды тіл арқылы оқыту тәсілі ретінде анықталды. CLIL 4 Cs ретінде
белгіленген төрт элементті қамтиды. Олар: мазмұн, коммуникация, таным және мәдениет.
Осылайша, CLIL әдісі осы айқын артықшылықтарына қол жеткізу үшін контентті мәдениетпен
байланыстыру үшін көптеген мүмкіндіктер бар екені анық:
− мәдениетаралық білім мен түсінуді қалыптастыру;
− мәдениетаралық коммуникация дағдыларын дамыту;
− контентті әр түрлі көзқараспен зерделеу үшін мүмкіндіктер беру.
CLILдің 4 элементі «Мәдениет» туралы сұрағанда, мұғалімдер едәуір қиналатындықтарын
айтады.
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CLIL әдістемелік тәсілінің негізгі сипатын айқындағанда бес негізгі аспект ерекшеленеді,
ол мәдениет, әлеуметтік және тілдік ортаны қамтиды. Соның ішінде мәдениет компоненті келесі
міндеттерді шешуге бағытталған:
Мәдениеттік аспекті − басқа елдердің мәдениетін зерделеу және түсіну;
− мәдениетаралық қарым-қатынас дағдысын дамыту;
− көрші елдердің, өңірлер мен аз ұлттардың ерекшеліктерін зерделеу;
− мәдени өзара қарым-қатынасты кеңінен түсіну.
Мәдени компонент (Culture), мәдениетаралық коммуникация дағдыларын дамытуды, басқа
елдер мен халықтардың мәдениетінің ерекшеліктерін білу мен түсінуді білдіреді.
Мария Виктория Саумелл «Әдеби және техникалық аударма» мамандығын тәмәмдаған және
«TESOL» теориясы мен әдістемесі бойынша дипломы бар. Ол Teacher Development Interactive:
Preparation for the Teaching Knowledge Test авторларының бірі, Storyline курстық сериясының 3 және
4 жинақ авторы және English in common атты курстық кітап сериясының консультанты. Мария
Виктория Саумелл қазіргі уақытта Колумбия, Universidad de La Sabana-дағы магистранттарына
New Learning Environments шетел тілінде білім беруге арналған жаңа білім беру бағдарламасының
авторы және оқытушысы. Ол Instituto San Francisco de Asís, Аргентина, Буэнос-Айрестегі жеке
мектепте EFL бөлімінің кординаторы. Мария Виктория Саумелл сонымен қатар штаттан тыс
материалдар жазушы және біліктілікті арттыру конференцияларында, әсіресе шетел тілін үйренуге
арналған ICT баяндамашы болып табылады. Ол CLIL-дің 4С мәдениет компонентімен жұмыс
істеудің бес қарапайым қадамын көрсетеді:
Step 1: Select a topic or aspect of culture from the course book you are using.
For example, select foods from around the world.

Step 2: Find a natural link between the material in the course book and real life.
Try discussing food in different cultures, healthy and unhealthy eating habits, and various recipes.
Step 3: Find authentic material that supports your choice and ideas.
A) This is a beautiful photo essay about food in different cultures.:
http://www.time.com/time/photogallery/0,29307,1626519_1373664,00.html
B) This is a collection of recipes from around the world.:
http://www.epicurious.com/articlesguides/blogs/80dishes
Step 4: Design a meaningful task to be done with the authentic material found.
A) Ask students to choose one of the pictures in the photo essay and do oral presentations where
they can name the food they see, analyze healthy and unhealthy choices, and compare with their own
typical diet.
B) Have students choose a country and try out a recipe.
Step 5: Provide necessary scaffolding during task.
General suggestions:
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− Pre-teach necessary vocabulary through pictures, mindmaps, etc.
− Monitor students` work and provide language/grammar support as needed,
− either individually or for the whole class.
− Organize rehearsals for oral presentations and role plays.
− Suggest strategies to optimize learning and organization.
Бұл жағдайда сіз тамақ және тамақ пісіруге қатысты сөздіктер бойынша көмек бере аласыз.
Есептелетін және есептелмейтін зат есімдердің қолданылуы да сөзсіз, сонымен қатар рецепттер
бойынша нұсқаулықта императивті қолдану да пайда болады.
Мәдениетаралық құзыреттілік жеке тұлғаның интегративті қасиеті ретінде ұсынылады, ол әр
түрлі тілдік қоғамдастықтар өкілдеріне төзімді және ашық қарым-қатынастың болуымен, өз ісін
орындауға шығармашылық тұрғыдан қарауға, сондай-ақ өзінің мәдени және тілдік тәжірибесін
жұмылдыра білуімен, мәдениетаралық қарым-қатынас жағдайында міндеттерді шешу үшін
мәдениетаралық білімдермен сипатталады. CLIL әдісі шетел тілінде қарым-қатынас жасауға
мүмкіндік береді. Сондықтан пәндерді шетел тілі арқылы оқыту үшін пән мен тілді кіріктіріп
оқытуды қолдану қажеттілігі туындайды.
Сондай-ақ CLIL әдісі оқушыларға олардың мәдениетаралық білімін дамытуға мүмкіндік
береді. Бұл әдіс оқытудың басқа стратегияларын қолдануға, оқытудың инновациялық әдістері мен
технологияларын қолдануға көмектеседі және оқушылардың шетел тілі мен пәндерді оқуға деген
қызығушылығын арттырады.
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Мақалада CLIL, әдісін қолдану арқылы болашақ шетел тілі мұғалімінің когнитивті
құзыреттілігін қалыптастырудың тиімділігі жайлы және кіріктіріп оқыту, кіріктірілген
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сабақ – білім алушының әлемдік бейнені тұтастықта қабылдау құзыреттілігін, пәнаралық
байланыс негізінде таным, ойлау қабілетін белсендіруге бағытталып ұйымдастырылған
білім мен дағды арқылы қалыптастыру процесі болып табылатыны баяндалады.
CLI әдісінің дәстүрлі оқытудан артықшылығы білім алушыға да, білім берушіге
де тиімділігінде болып отыр. CLIL әдісі тілге бағытталмаған пәндердер мен осы пәнді
оқытудағы тілдің даму шеберлігіне бағытталғандығы және де CLIL әдісінің бірнеше
артықшылықтары көрсетіледі.
Түйін сөздер: когнитивті құзіреттідік,білім беру, пән мен тілді кіріктіріп оқыту,
CLIL, тіл, қатынас, таным, мәдениет, кіріктірілген сабақ.
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан жолы – 2050:
бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты халыққа арналған Жолдауында халқымыздың
ұлттық дербестігін сақтай отырып, елімізді әлемдегі өркениетті 30 елдің қатарына
қосу мәселесіне баса назар аударды [1]. Қазіргі заман талабына сәйкес бәсекелеске
қабілетті мамандар дайындау барысында білім беру жүйесінде көптеген өзгерістер мен
жаңартулардың болуын талап етеді. Ұздік отыздыққа апаратын «100 нақты қадам» ұлт
жоспарындағы 79-қадам. Білім беру жүйесінде – жоғары сыныптар мен ЖОО-ларда
ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезеңмен көшу көрсетілген.
Көптілді білім беру жүйесі барлық ЖОО-да жүйеленіп келеді, өйткені Қазақстанға
дүниежүзілік технологиялық, ғылыми жаңалықтарды өзінің ана тілінде халқының
игілігіне пайдаланатын, халықаралық байланыстарды нығайтатын, әлемдік білім
қауымдастығына шығатын, бәсекеге қабілетті, көптілді меңгерген мамандар даярлау
мәселесі туындап отыр.
Бәсекеге қабілетті, әлемдік нарыққа сай көптілді маман көпмәдениетті меңгерген
тұлға болып табылады. Көптілді, көпмәдениетті тұлға тілдер мен мәдениеттер
байланысының нәтижесі ретінде бүкіл әлемде орын алып отырған дамытушы құбылыс
ретінде бағаланатын болады.
Энциклопедиялық сөздіктерде көптілді білім беру, көптілділік, көпмәдениетті/
полимәдениетті тұлға терминдеріне сипаттар берілген. Көптілді білім беру мақсатты,
ұйымдастырылған, үштік білім беру үрдісі; бірнеше тілді бір мезетте меңгерген
көптілді тұлға ретінде жеке тұлғаны қалыптастыру мен дамыту үрдісі болып табылады.
Ал, көптілділік белгілі бір көпұлтты аумақта бірнеше (үш және одан да көп) тілдердің
әрекет етуі; тұлғаның сөйлесу қажеттілігіне қарай бірнеше тілді білуі мен пайдалануы.
Көптілділік жағдайында тілдерді тиімді оқыту тәсілдері және әдістері, тұлғаның
көпмәдениетті, әрі көптілді болып қалыптасуы педагогикада қарастырылады.
Бүгінгі таңда, Қазақстанның заманауи білім беру жүйесінде көптілді білім беруден
бастау алған CLIL түсінігі көрініс беруде. CLIL (content and language integrated learning)
пән мен тілді кіріктріп оқыту (CLIL әдісі). ХХ ғасырдың 60-70 жж. Еуропа, Канада және
АҚШтың көптеген мектептерінде перспективті болып табылған пән мен тілді кіріктіріп
оқыту бүгінгі таңда Қазақстанда сұраныста болып отыр. CLIL дегеніміз не? Бұл терминнің
негізін салушы Дэвид Марш (1994 ж.) CLILді келесідей сипаттайды: «CLIL имеет отношение
к ситуациям, в которых учебные предметы или часть учебных предметов, изучается на
иностранном языке и имеет двойную цель изучить предмет, изучая при этом иностранный
язык» [2], яғни пән немесе пәннің кейбір бөлімдері шетел тілінде оқытылады, өйткені мұнда
екі мақсат көзделген пәнді меңгере отырып, шетел тілін үйрену болып табылады. Бұл оқу
әдісінің мақсаты білім алушыда бір уақытта пән мен шетел тілінің құзыретін қалыптастыру
болып табылады. Мұнда пән оқу объектісі болса, тіл сол пәнді меңгерту құралы ретінде
қарастырылады. Шетел тілін пәнді сол шетел тілінде меңгеру арқылы үйрену, мәселен қазақ
тілінде сөйлейтін мемлекетте биологияны ағылшын тілінде меңгеру.
Бұл бағыт шетел тілін игере отырып, коммуникацияға түсу құзыретін
қалыптастыруға жол береді. Осыған орай көптеген еуропа мемелекеттерінде бұл
әдістің қолданысы қарқынды өсуде. Өйткені CLIL әдісі тілге бағытталмаған пәндердер
мен осы пәнді оқытудағы тілдің даму шеберлігіне бағытталған. CLIL әдісін дәстүрлі
әдіспен салыстырғанда, оның бірнеше артықшылықтары бар атап айтсақ [2].
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− Біріншіден, білім алушының тілдік ортаға үйренуі, яғни ол ауқымды көлемде
тілдік материалды өзінен өткізеді.
− Екіншіден, академиялық шетел тілінің қолданыс аясы бойынша қабілеттері
мен дағдыларын қалыптасуы, пәндік терминологиялардың арқасында сөздік қорының
кеңеюуі.
− Үшіншіден, CLIL әдісі ғылыми терминдерді терең, әрі жеңіл меңгеруге өз
үлесін қосады, себебі білім алушының белгілі бір терминді шетел тілінде үйренуі мен
оны меңгеруі бір уақытта жүріп отырады.
CLIL әдісінің дәстүрлі оқытудан артықшылығы білім алушыға да, білім берушіге
де тиімділігінде болып отыр [4].
CLILді қолдану барысында танымдық құзіреттіліктің жүзеге асатынын ғалымдар
тәжірибе негізінде дәлелдеген. Ғалымдардың айтуынша шетел тілі мен пәнді меңгеру
үрдісінде білім алушының ойлау дағдысы дамиды, шетел тілі мен пәнді меңгеру ынтасы
көтеріледі деген тұжырымға келген.
D.Coyle ұсынған 4 «С» қағидасы пән мен тілді кіріктіріп оқыту теориясының
жетекші қағидасы болып табылады. CLILдің 4 компоненті:
Content (мазмұн) – бұл пән саласындағы ілгері басатын білімдер,біліктер мен
дағдылар;
Communication (қатынас) – бұл оқытуда шет тілін пайдалану біліктері;
Cognition (таным) – бұл жалпы түсінікті қалыптастыратын (нақты және абстрактілі)
танымдық және ойлау қабілеттерін дамыту;
Culture (мәдениет) – бұл өзін мәдениеттің бір бөлігі ретінде ұғыну, сонымен қатар
балама мәдениеттерді қабылдау.
Content (subject matter) – (Нені оқыту оқыту керек? Білім алушылар нені үйренеді?
Оқытудың мақсаты мен міндеттері. Күтілетін нәтиже). Сабақтың мазмұнын жоспарлауда
білім алушы нені меңгеру тиіс деген ғана ескерілмеуі керек, білім алушының білім
деңгейі, қабілеті және түсінуі ескерілуі міндетті.
Communication (language learning and using) – (сабақ үрдісіндегі тілдік деңгей,
арнайы лексика, грамматика. Дискуссия және дебаттар.) Білім алушы сабақ тақырыбына
байланысты өз ойын, пікірін, көзқарасын білдіруде шетел тілінде коммуникацияға
түседі. Коммуникация әрі ауызша, әрі жазбаша түрде жүргізіледі. Топпен жұмыс
жасау өнімді нәтиже береді. Білім берушінің рөлі пассивті, ол гид/ көмекші. D.Coyle
CLILде тілді коммуникация құралы ретінде келесідей сипаттауы, «....learn to use
language and use language to learn» [3], тілдің меігерілуі, тек коммуникацияда жүзеге
асырылатындығының айғағы.
Cognition (learning and thinking processes) – (сұрақ түрлері, талқылауға арналған
тапсырмалар (Блум таксономиясы негізінде), тіл мен мазмұнға бейімделген ойлау
дағдылары). Білім алушылар қарым-қатынас жасауда, пән мазмұнын түсінуде,
жағдаяттарды шешуде сыни тұрғыдан ойлау дағдысын дамытады.
Culture (developing intercultural understanding and global citizenship) – (тақырыптың
мәдени субтексті; өзін-өзі бағалау, айрықша еркешелігі және жеке қасиеттері). Білім
алушы өз мәдениетін қалай меңгерсе, өзге мәдениетті де солай меңгеруі ұсынылады.
Білім алушының шетел тілімен танысуымен, әрі оны үйренуімен бірге, үйреніп жатқан
тілдегі жаңа ұлттық мәдениетке енетіні шексіз рухани байлыққа кенелетіні сөзсіз.
CLIL әдісімен оқытудың ең бастапқы мақсаттарының бірі – білім алушылардың сыни
тұрғыда ойлау дағдыларын қалыптастырудағы танымдық құзіреттілікті қалыптастыру
болып табылады. Танымдық қабілеттерді дамытуда (есте сақтау, анықтау, ойлау, синтездеу,
бағалау, құрастыру) Б.Блумның таксаномиясын жүйеге ала отырып білім алуда.
Комуникативтік-танымдық құзіреттілікті қалыптастыру ақыл-ой дағдылары
мен олардың құралдарын синтездеуге бағытталған. Коммуникативті-когнитивті
құзіреттілікті ұғымын ең алғаш Д.Кумминс енгізген [2]. Коммуникативті-когнитивті
құзіреттілік шет тілін қолдана отырып, оқу-танымдық іс-әрекеттерді жүзеге асыру
болып табылады.
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CLIL маманының коммуникативті-когнитивті құзіреттілігін қалыптастыру
репродуктивті және рефлективті, қамтитын, рецептивті-аналитикалық, танымдық,
кезең-кезеңмен жүретін процесс. Бұл қадамдар тиімді пайдалану арқылы жүзеге
асрылады.
− Рецептивті-аналитикалық кезеңде бұрын берілген ақпаратты есте сақтау және
дамыту, сонымен бірге зерттелетін пәннің негізгі заңдылықтарын білуге бағытталған
танымдық және аналитикалық жаттығулар қолданылады.
− Репродуктивті кезеңде проблеманы зерттеу, шығармашылық жаттығулар
жиынтықта қолданылады, бұл проблеманы өз сөзімізбен сипаттау қабілетін
дамытуға, тұжырымдамалық материалды компоненттерге бөлуге және олардың
арасындағы айырмашылықты түсінуге бағытталған. Бұл кезеңде конструктивті және
шығармашылық дағдылар байланыстырылмаған бөліктерге бағытталған екі жаттығуды
таңдау және жаңа нәрсе жасау, зерттелген тұжырымдаманы жаңа жағдайда қолдану
немесе өз қалауыңыз бойынша абстракцияны қолдану дағдыларын қалыптастыру үшін
қолданылады. (Мәселе түрінде, міндет – рөл/бизнес ойыны, жоба).
− Рефлексиялық жаттығуларда бағалау, тиімді шешім таңдау, ашық сұрақ, іс,
рефлексиялық-бағалау кезеңі, идеяның немесе материалдың құндылықтары туралы
пайымдау қабілетін дамытуға бағытталған.
Осылайша, CLIL маманы иеленетін негізгі дағдылар: төменнен жоғары деңгейге
дейінгі тапсырмалар шкаласында оқытуды қолдау мүмкіндігі, мысалы, есте сақтау,
түсіну, қолдану, талдау, бағалау, құру; нақты деңгейге сәйкес материалдарды анықтау,
бейімдеу және дамыту, танымдық оқушының дамуы; жоғары деңгейдегі ойлау үшін
синтаксистік құрылымдарды және басқа тілдік формаларды анықтау мүмкіндігі; Тілдік,
пәндік және білімдік дағдыларда жоғары деңгейлі ойлауды дамыту мүмкіндігі; пән
мазмұнын әр түрлі көзқарастардан талдау үшін негіз құра білу; ойлау процестерінің
объективті компонентін қолдану мүмкіндігі және т.б. болып табылады. Бұл процесс
төзімілікті талап ете отырып, білім берушілерге үлкен жауапкершілік тудырады.
Дегенмен бул үрдіс білім алушының шетел тілін игере отырып,білімін, ойлау қабілетін
дамытуға үлкен үлесін қосатын болады.
Қорытындылай келгенде, пән мен тілді кіріктіріп оқыту үрдісі (CLIL) білім
берушіге де, білім алушыға да жағымды үрдіс, әдіс. Себебі, ол білім берушіге білім
алушының қабілеті мен білімін бағалауға, оны түсінуге жақсырақ көмектеседі. Білім
беруші мен білім алушы арасындағы қарым-қатынаста жайлы психологиялық қатынас
қалыптасады. CLIL білім берушінің жаңа әдістер мен тәсілдерді іздеуге ынтасын
оятады. Бұл көптеген білім берушулерге кәсіби шығармашылық қабілеттерін көрсетуге
үлкен мүмкіндіктер береді. CLIL үдерісінде шетел тілін меңгеру мақсатты болады,
өйткені тіл нақты коммуникативті жағдаяттарды шешуде қолданылады. Және де, білім
алушылар ауқымды шетел тіліндегі аутентикалық тілдік материалды меңгере отырып,
жасанды шеттілдік ортада дамиды, шынайы шеттілдік ортада қарым-қатынас жасай
алуға мүмкіндікке ие болады. Сонымен, пән мен шетел тілін бір уақытта меңгеру білім
беру мақсатарын жүзеге асырудағы қосымша құрал болып табылады, және де шетел
тілін меңгеруде де, пәнді меңгеруде де тиімді.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1 «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты халыққа
арналған Жолдауы Қаңтар, 2014 Астана.
2 Marsh, D. CLIL – The European Dimension:Actions, Trends and Foresights Potential.
University of Juvaskyla, Finland, 2002.
3 Coyle, D., Hood, P., Marsh, D.CLIL: Content and Language Integrated Learning.–
2010.Cambridge:CambridgeUniversityPress.
4 Cummins J. Language. Power and Pedagogy Bilingual Children in the Crossfire. –
Clevedon:Multilingual Matters, 2000.
45

Ғылым және инновациялар: жаңалықтар, мәселелер мен жетістіктер

5 Зарипова Р.Р. К вопросу о взаимосвязи билингвального обучения и
интеллектуальногоразвития учащихся (по материалам зарубежной педагогической
литературы) / Л.Л. Салехова// Филология и культура. – Казань, 2012. – №1(27).
6 Иванова Л.В., Агранат Ю.В. Педагогические условия формирования
поликультурной личности студентов в контексте обучения иностранному языку в вузе
// Фундаментальные исследования. – 2013. – № 1 (часть 1). – стр. 82-84.
ҒТАМР 02.31.21

ҰЛЫ ОЙШЫЛ ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИДІҢ
МҰРАСЫНЫҢ ҚҰНДЫЛЫҒЫ
М.З. Ермағанова
Ғылыми кітапхана қызметкері, Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан қ.

Ұсынылған мақалада автор ұлы ғұлама әл-Фараби еңбектерінің маңыздылығына ерекше
назар аудара отырып, Л.Н. Гумилева атындағы ЕҰУ ғылыми кітапханасының сирек кітаптар
мен қолжазбалар қорынан ұлы ғалымның рухани және философиялық мұрасының өте сирек
басылымдарына, оның шығармашылығын зерттеушілердің ғылыми еңбектеріне тоқталады.
Түйін сөздер: Әл-Фараби, ұлы ғалым, ғұлама, философ, рухани мұра, құндылық, еңбектер,
насихаттау.
«Қазақстан Республикасының Президенті Қ. Тоқаев күллі түркі жұртының мақтанышы,
ғалым-философ Әбу Насыр әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойын мемлекеттік деңгейде атап
өту туралы қаулы жариялады» [1].
Осыған орай елімізде «әлемнің екінші ұстазы» атанған, түркі жұртының ойшылы Әбу Насыр
әл-Фараби бабамыздың мерейтойы елімізде және ЮНЕСКО көлемінде халықаралық ауқымда
аталып өтіледі.
Дүние жүзінің көптеген ғалымдары Әбу Насырдің өмірі мен шығармаларын орта ғасырлардаақ зерттей бастаған. Міне, ол бүгінге дейін жалғастырылып, зерттеліп келеді. Әл-Фараби
мұраларын зерделеуде Ә. Марғұлан, А. Машанов, О. Жәутіков, А. Қасымжанов, Ә. Нысанбаев, Ә.
Дербісәлиев, А. Көбесов, М. Бурабаев, Қ. Жарықбаев, М. Хайруллаев және тағы басқа да ғалымдар
да ат салысты. Олардың кезінде жазылған монографиялар мен аса құнды мақалалар бар.
Жалпы Әл-Фараби сынды ұлы ғұлама есімін елге танытып, оның мұраларын жинап,
Фарабитану ғылым саласына алғаш рет зерттеу жасаған ғалым, академик Ақжан Машанов орасан
зор еңбек сіңірді. Ол 50 жылдан астам өмірін әл-Фараби бабамызды зерттеуге арнады [2].
Ғалым туралы көрнекті әдебиеттанушы-ғалым, профессор Тұрсынбек Кәкішев: «Иә, Ақжан
Машанидің өзге қырын айтпағанның өзінде, тек әл-Фараби жөніндегі еңбегі ғана оның аса ірі
тұлға екенін танытады. Ол араб елдерін аралап, оның Шамда жатқан еңбектерін тауып әкелуінің
өзі неге тұрады! Ақжан Машаниға дейін әл-Фарабидің бабамыз екенін біліп пе едік. Әл-Фарабиді
алғаш ашушы, оның мұрасын қазақта алғаш зерттеуші, әл-Фараби туралы алғаш зерттеу, көркем
шығарма еңбек жазған Ақжан Машани» деп баға береді [3].
Бұл мақалада сирек кітаптар мен қолжазбалар қорындағы ғұлама ғалым мұрасына қатысты
зерттеу еңбектеріне ғылыми сипаттама беріледі.
Жалпы қорда ғалымның қазақ, орыс, шет тілдерінде 40 аса аталым еңбектері, сонымен қатар
көптеген зерттеулер бар. Мақалада біз солардың негізгілеріне тоқталып өтпекпіз.
Ғылыми кітапхананың кітап қорында Ақжан Машановтың «Әл-Фараби: тарихи-деректі
кітап» атты еңбегі ұлы оқымыстының 1100 жыл толуына орай жарық көрген. Бұнда Әл-Фарабидің
өмірі, өскен ортасы, көне замандағы шығыс ғылым-мәдениеті баяндалады [4].
2005 жылы жарық көрген көп томдық шығармалар жинағына «Әл-Фараби көпірі» ол менің
бабам дегізген алғашқы хабарламалары мен мақалалары және Ұлы бабамыздың тұңғыш рет
көркем бейнесі сомдалған «Әл-Фараби» романы; «Әл-Фараби және Абай» зерттеуінде ұлы бабалар
даналықтарын даралайтын сабақтастығы: ортақ рухани дәрежесінде қарастыру-ұлтымыздың
мыңжылдық мәдени дүниесін тірілтудегі және абайтанудағы ренессанстық зерттеулерімен
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қамтылса, «Әл-Фараби және бүгінгі ғылым» (2007) атты еңбегінде ғұлама ғалым ашқан жаратылыс
қағидаларының қазіргі ғылыммен сабақтастығынан мағлұмат береді.
«Әл-Фараби және музыка» (2010) еңбегінде ғылым тарихында музыканың энциклопедиясы
саналатын әл-Фарабидің 12 дәптерден (кітаптан) тұратын «Музыканың үлкен кітабына» арналған
еңбегінде әл-Машани қазақ халқының музыкалық мәдениетін қамти отырып, музыканы ғалами
үндестік заңдылығымен сабақтастыра зерделейді.
А. Машанидің Абай Құнанбайұлының 150 жылдық мерейтойы тұсында көпшілік оқырманға
арналған «Әл-Фараби және Абай» атты зерттеуі Абайдың әдеби мұрасын әл-Фараби ілімімен
сабақтастықта байланыстырып қарастырады. Ғалым Әл-Фараби мен Абай даналықтарының арасын
әдебиет, музыка, есеп, жаратылыстану, астрономия, алхимия, космоголия, логика, философия, дін,
инабаттылық мәселесіндегі сабақтастықтармен жалғастыратын дәйектер тауып, оларды ғылыми
тұрғыдан ашып көрсетеді [5].
Сондай-ақ, «Фараби ғибратты ғалым: фарабитанушы ғалым А.Ж. әл-Машаниге арналады
/ бас редактор Ш. Абдраман» (2006); «Ғұлама ғалым Ақжан Жақсыбекұлы Әл-Машанидің 110
жылдық мерейтойына арналған ғылыми танымдық жинақтары / жалпы редакциясын басқарған
З.О. Дүкенбаева» (2016) әл-Фараби туралы жазылған.
Қорымызда Тарих ғылымдарының докторы, профессор З.О. Дүкенбаеваның кітапханамызға
өткізген «Әл-Машани Ақжан Жақсыбекұлының «Табиғат матбуғат: Әл-Фараби – Әл-Машани
[Рукопись]. 5-кітап» тағы да басқа 20-дан аса кітаптан тұратын қолжазбасының көшірмелері бар.
Әл-Машани соңғы демі таусылғанша әл-Фараби мұрасын зерттеп, оның ғылыми өмір
тарихын жасауда теңдесі жоқ мұра қалдырған фарабитанушы ғұлама ғалым.
Әл-Фараби туралы жазылған тағы да басқа ғалымдардың еңбектерін атап өтуге болады:
Көбесов Ауданбектің «Әл-Фараби: философиялық зерттеулер» (1971); Н.Төреқұловтың «ӘлФарабидың әдеби мұрасы» (1975); К.Б. Жарықбаевтың «Әл-Фараби: библиографиялық көрсеткіш»
(1977), Е. Жәнібековтің «Әл-Фарабидің физикалық көзқарасы» (1993), «Әл-Фараби және рухани
мұра: «Әл-Фарабидің шығыс халықтарының мәдениеті мен ғылымы тарихындағы орны»
атты халықаралық ғылыми-теориялық конференцияның материалдары» (1994), Дербісәлиев
Әбсаттардың «Қазақ даласының жұлдыздары: тарихи-филологиялық зерттеу» (1995); Ғ. Есімнің
«Фалсафа тарихы: оқулық-хрестоматия» (2000, 2004); Көбесов Ауданбектің «Әл- Фарабидің
ашылмаған әлемі: көмекші оқу құралы» (2002), Әл-Фараби / бас редакторы Е.М. Арын (2003);
М. Құл-Мұхаммедтің «Әл-Фараби: тарих, тұлға, уақыт [Электронный ресурс]» (2006), Бурабаев
Мұқаш Сейсембайұлытың «Фараби - Аристотельден кейінгі екінші ұстаз. Құран және Ахмед
Яссауидің хикметтері. Ислам және Бекасыл Биболатұлының философиясы» (2006). М.Ж.
Спановтың «Әл-Фарабидің мемлекет туралы ілімі: философ. ғылымд. канд. дисс... автореферат»
(2008); Ж.Б. Момынқұловтың «Әл-Фарабидің дүниетанымындағы діннің алатын орны: философ.
ғылымд. канд. дисс... автореферат» (2009), Сүлейменов Пірімбек Муханбетұлының «Әл-Фараби
және қазақ халқының рухани мұрасы: оқу құралы» (2011); «Әл-Фараби және замануи Қазақстан
философиясы» (2012), «Әл-Фараби және қазіргі заман: оқу құралы / жалпы редакциясын басқарған:
Ғ.М. Мұтанов» (2014); З.О.Дүкенбаева, М.М. Талғатбектың «Әл-Фараби және Әл-Машани рухани
дүниетанымы» (2017).
Сонымен қатар Мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасының аясында әл-Фарабидің он
томдық мұрасы жиналып, жүйеленіп, зерттеліп, ұлт мүддесіне жаратуда еңбектері жарық көрді.
Оқырмандарымыз ұлы ғұлама Әл-Фарабидің осы еңбектерін Сирек кітаптар мен қолжазбалар
бөлімінен алып таныса алады. Кейбір томдарына жеке тоқталып өтетін болсақ.
Әл-Фараби Әбу Насыр. Он томдық шығармалар жинағы / ғылыми редакторы Ә.Н.
Нысанбаев бастаған: 1-2 том: «Метафизика» (2007), Бұл томдарда орта ғасырлық ұлы ойшыл
Әбу Насыр әл-Фарабидің метафизикаға арналған трактаттары топтастырылған. Онда адам мен
әлем болмысының, «жоғары ғылымның» басқа ғылымдармен байланысының іргелі мәселелері
баяндалады, философияның дінге, өзінің теориялық бастауларына қатынасы қарастырылады.
3-том: «Логика» (2007),
4-том: «Әлеуметтік философия. Этика. Эстетика» (2007). 4 томда «Қайырымды қала
тұрғындарының көзқарастары жайындағы трактат», «Бақыт жолын сілтеу», деген еңбегінде «оның
бірден-бір жолы – ғылымды, білімді игеруде» деп насихат айтады. «Мемлекеттік қайраткердің
нақыл сөздері бірқатар қоғамдық, әлеуметтік, этикалық мәселелерге талдау жасалынды»,
«Жүректің мәселелері жайлы» т.б.; Аталмыш томға шығыс энцеклопедисінің әлеуметтік, саяси,
этикалық және эстетикалық мәселелерді көтеретін еңбектері енгізілген.
5-том: «Әлеуметтік философия. Этика. Эстетика» (2007). Шығыс ойшылының әлеуметтік,
саяси, этикалық және эстетикалық көзқарастарын қарастыру қазіргі кездегі рухани-адамгершіліктік,
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саяси мәселелерді өзектендіре түседі; 6-том: «Ғылым (математика және жаратылыстану)»
(2007). Бұл том әл-Фарабидің «Математикалық трактаттарына», математиканың философиялық
мәселелеріне, математика ғылымының негіздеріне, математика тарихына арналған; 7-том:
«Птолемейдің «Әлмагесіне» түсініктемелер» (2007). Аталған 7-томда астрономияның дамуы мен
оның философиялық мәселелеріне арналған; 8-том, 1-бөлім: «Музыка туралы үлкен кітап» (2008).
Бұл 8 том (1 кітап) еңбекте музыкалық өнердің теориялық және практикалық мағынасын ашатын
Әл-Фараби шығармасының қазақ тіліне алғаш аударылған нұсқасы берілген.
9-том, 2-бөлім: «Музыка туралы үлкен кітап» (2008). Еңбекте музыкалық өнердің теориялық
және практикалық мағынасы және оның адамның рухани әлемінің қалыптасуындағы маңызы
ашылған;
10-том: «Әл-Фараби мұрасы: қазақстандық философиялық зерттеулер» (1991-2008).
Биобиблиография (2009).
Оныншы томға қазақстандық философиядағы Әл-Фараби шығармашылығына арналған
зерттеулер, әлемдік мәдениетке танымал болған оның еңбектерінің биобиблиографиясы жазылған.
Олардың қатарында Мысырдың, Сирияның, Ирактың, Германияның, Францияның, Иранның,
Түркияның және басқа елдердің белгілі ориенталистерінің жұмыстары бар.
Сонымен бірге «Мәдени мұра» аясында шыққан «Қазақ халқының философиялық
мұрасы». Жиырма томдық. 2-3 томдар «Әл-Фараби философиясы» (2005); 16-том «Фарабитану»
(2006). «Әлемдік философиялық мұра». Жиырма томдық. 4-том: «Әл-Фараби мен Ибн-Сина
философиясы» (2005). Бұл кітапта Ислам Ренессансының көрнекті өкілдері, ортағасырлық Орта
Азия философиясының негізгін қалаушылар әл-Фараби мен Ибн Синаның басты философиялық
еңбектері қазақ тілінде берілген.
Әбу Насыр әл-Фарабидың қазақ тіліндегі «Философиялық трактаттар» (1973); «Музыка
туралы үлкен кітап» (2008), «Таңдамалы трактаттары» (2009), «Қайырымды қала» (2015) және
«Әбу Насыр әл Фараби: дәуір сұхбаттастығы: І Халықаралық Фараби форумының материалдары»
(Алматы, 2 сәуір, 2014 жыл) кітаптары бар.
Сирек кітаптар мен қолжазбалар бөлімі қорымыздағы бағалы қолжазбалар қатарындағы
филология ғылымдарының докторы, мемлекет және қоғам қайраткері Мырзатай Жолдасбеков
Иран-Ислам Республикасының кітапханаларынан әкеліп, қорға тарту еткен араб тіліндегі ӘлФарабидің 11 ғылыми трактат қолжазбасының көшірмелері (Х-ХІ ғ.) де бар.
Сондай-ақ 2003 жылы Мысыр елінің «Александрия» кітапханасынан жазушы Т. Жұртбай
әкелген, «Дар ва мактабат аль-хиляль» баспасынан жарық көрген Әбу Насыр әл-Фарабидің араб
тіліндегі «Китаб тахсыйл-ус-сааdаһ» («Бақытқа бөлену» кітабы». 1995, 102 б.); «Арооу әһлилмәдинәтил-фадиләһ уа мудоддәтуһә» («Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары мен қарамақайшылықтары». 1995, 168 б.), «Китаб әс-сиясаһ әл-мәдәнияһ» («Азаматтық саяси» кітабы. 1996,
127 б.), «Ихсоол-ул-улум» («Ғылымдар статистикасы». 1996, 94 б.), «Китаб әс-жам байна райяй әлхакимайн» («Қос данышпан көзқарастарының қосылу» кітабы. 1996, 78 б.) еңбектері де бар.
Орыс тілді аудитория да ғалымның «Философские трактаты», Математические трактаты,
«Логические трактаты», «Социально-этические трактаты» Комментарии к «Альмагесту» Птолемея.
Ч. 1, «О разуме и науке (1975)», Историко-философские трактаты, « Естественно-научные трактаты
(1987); 8) Трактаты о музыке и поэзии», Избранные трактаты, «Книга букв» «Добродетельный
город». Собрание сочинений в 4 кн.: Т. 1. Философские трактаттарымен қамтылған
Биыл «Бір ел – бір кітап» республикалық акция аясында Шығыс ғұламасы Әбу Насыр әлФарабидің 1150 жылдық мерейтойына орай белгілі жазушы Әнуар Әлімжановтың «Ұстаздың
оралуы» (1981) атты романы таңдалып отыр. Осыған орай барша оқырмандарды осы кітапты оқу
барысына да насихат жұмыстары жүргізілуде.
Ұлы ғалымның өмірден өткеніне сандаған ғасырлар өтсе де, оның еңбектері күні бүгінге
дейін өз мән-маңызын жоғалтқан жоқ. Ендігі біздің мақсатымыз осы еңбектердің барлығын
оқырмандарымызға насихаттау.
Қорыта келе айтарымыз осы мақаладағы беріліп отырған ғылым мен өнердің барлық саласына
өлшеусіз үлес қосып, артында өшпес ғылыми жазбаларын қалдырған Әл-Фараби еңбектерін
және ол туралы жазылған ғылыми зерттеулерді ЕҰУ Ғылыми кітапханасы қорынан алып, оқып
танысуларыңызға болады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
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Each language has its own objective being, and at the same time, it is implemented in specific
interpersonal speech acts, where its elements are integrated each time in a new way, depending on the
specific communicative context. It is implemented in a dialogue of active, equal subjects of communication,
each of which combines the listener and focuses its statements on a specific recipient, who acts as the
author of the statement. In this case, the utterance gets a special meaning only in the context of the entire
dialogue. Thus, the dialogue is a special form of communication interaction – intellectual, behavioral, and
objective, including a number of intermediate actions that create a kind of chain. It involves at least two
parties: after a certain action of one party, the action of the other occurs. The relationship of these actions
can be defined in different ways – in terms of action and counteraction, question and answer, attack and
defense or counterattack, proof and refutation or criticism, challenge and protection, and a number of other
terms. In addition, the dialogue itself can be constructive or destructive, be an expression of partnership or
hostility, have a pronounced cognitive interest and a specific goal, or degenerate into logomachy.
Keywords: dialogue, nonverbal, verbal, language consciousness, behavior, ethnic culture,
stereotypes
Historically, communication was the forcing of another to perform a particular action, that is, for
communication, the transition from speaking one to the actions of the other is essential. It is for this
purpose that the transfer of values between two different Autonomous systems, which are two people, is
realized. Therefore, the dialogue is based on the process of transcoding verbal information into nonverbal
(and vice-versa), which is characterized by a characteristic discrepancy in the characteristics of input
and output for communication systems. Since communication takes place in physical space, it can also
be viewed as a process of exchanging signals of a low energy level (organization), and as a result, the
exchange of signals of a high energy level (organization) is formed. The system they have received the
name of the code [1]. It should be noted that, for example, in the communication model of Y.M. Lotman,
the processes of code collision are embedded in the communication of people. This means that the codes
of the same language may not match for different native speakers [2].
At the end of the twentieth century, various studies led the scientific community to understand
ontological relativity as an essential basis for any communication process. The ontological relativity-the
theory created by the American philosopher V. Quine, consists, in particular, in the fact that every attempt
to translate a word (statement) from one language to another, there is a fundamentally irremediable
uncertainty [3].
On a global scale, representatives of the same cultural, historical and linguistic community usually
understand each other well and find striking similarities in many political and legal institutions. However,
it is much more difficult to communicate with representatives of different cultures (civilizations). Here,
indeed, most often the translation is not possible. Numerous sexual studies of anthropologists, historians,
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linguists, psychosemantics have proved the «cultural relativity» of world pictures, the great variability of
categorization forms and systems of meanings, «which play into themselves in a transformed form the
specifics of life and culture of this social and national community» [4] the Speaker builds a statement,
selects certain language means, being under more or less influence of the addressee and his already
anticipated response.
Therefore, the addressee is not a passive recipient of the utterance, but an active co-author of it. In
addition, the terms «speaker» themselves cannot be applied to communicants in the least. The speaker,
uttering a statement, is already preparing to become a listener, listening to the message, already imposes
its «response» on it, and thus becomes a speaker. Real language means the freedom between two people to
vary, to fill in the same word, idea, theme, or language material in different ways... no part of any dialogue
in the world makes sense if it is not perceived as a variation of something in common that is shared by
the speaker and with the listeners, and at the same time as such a variation by which the speaker directs
people into a new.
So all understanding is actively responsive. It is fraught with a response, and every utterance is
pre-oriented to the understanding, response, word, action, thought-all this depends on the specific case.
The language consciousness (or non-language image of the world, «in the language picture of the world»)
of the bearer of an ethnic culture, formed in the process of enculturation, in this culture, has certain
qualities. Modern psychology divides them into perceptual (formed as a result of processing of preventive
data received from sensory organs), conceptual (formed in the course of mental activity, not based on
perceptual data) and procedural (describing the ways and sequence of used perceptual and conceptual
data). For example, the bearer of a particular ethnic culture has a consciousness consisting of images and
representations that exist in this culture, and this consciousness changes from culture to culture [5].
As a result of cross-cultural and communication, images and representations associated with words
are used by communicants to construct thoughts when encoding and decoding speech messages. The
specificity of communication when using the national language is in the features of building a speech chain,
according to the rules of grammar of this language, and in the specifics of images of consciousness [6].
Therefore, for dialogue to occur, it is necessary that communicants have, first, a community of knowledge
about the use of language and, second, a community of knowledge about the world in the form of images
of consciousness. In this case, the bearers of two cultures will understand each other and to the extent
that the images of their minds have a commonality, intersect; the discrepancy of these images will cause
an inevitable misunderstanding in the process of dialogue. «The community of language consciousnesses
is a necessary prerequisite for speech communication; incomplete community is the main cause of
communicative conflicts-conflicts of misunderstanding by partners of each other – and is a consequence
of their belonging to different national cultures.
Thus, cross-cultural communication is a case of functioning of consciousness in abnormal conditions
(«when there is no optimal community of consciousness [7]. One of the most important components of
language consciousness and ethnic culture is the communicative behavior of carriers of tradition, which is
commonly understood realism in communication and rules of a particular linguistic-cultural community
of course, this area of culture is much wider than the actual competence, because myself and the field of
nonverbal communication, and rules of etiquette – not only speech, and the totality of cultural symbols,
i.e. the different objects and phenomena, with iconic features and used in communication to encode and
decode messages to the specifics of the communicative behaviour of a particular national culture is due
not only to the relevant communication means, but also rules of use of these funds [8].
This refers to the rules that the American anthropologist and linguist D. Heim wrote in his first
article: «Ethnography of speech», which defines the subject area of the same scientific direction: this is the
question of what information about speech, in addition to the rules of grammar and vocabulary, is learned
by the child in the process of becoming a full member of this language society. This is the question of what
a foreigner should learn about the speech behavior of this group in order to be able to participate correctly
and effectively in its actions» [9]. It is obvious that in every cultural tradition there are stereotypes both
at the level of images and concepts, and at the level of models of communicative-verbal and non-verbalbehavior.
Mismatch of stereotypes of communicative behavior along with differences in ethnic (language)
consciousnesses of communicants can also cause difficulties and distortions of meaning when conducting
a dialogue. If the parties to the dialogue belong to the same ethnic culture (or similar in language and
economic-cultural relations cultures), they are relatively easy to reflect on the stereotypes and models of
communication provided to them by tradition; as a result, communication proceeds smoothly, messages
are in accordance with norms and rules and are adequately interpreted. If the communication partners
belong to different cultures, this reflection is difficult and as a result, there may be an inappropriate
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behavior of one party, which, of course, complicates and disrupts communication and may even lead to
interpersonal and interethnic conflicts.
The dialogue of cultures, therefore, is not a debate, a discussion of representatives of different
cultures sitting at the table. The essence of cultures consists of the interaction and contrasting comparison
of images and stereotypes of consciousness, thinking and behavior of one ethnic culture are analyzed
with images of consciousness and stereotypes of another culture. To pretend to an indifferent vision of
the world and of another person can be cast in abstraction, i.e. in abstraction from the fact that each of us
can see the world only with our own, human, participating in the world eyes. «No one can take a position
that is neutral to the self and the other...» Thus, the «inner man» cannot be viewed either as an object of
indifferent neutral analysis or by feeling; he himself must open up in dialogue through communication
with him.
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ӘЛ-ФАРАБИ ФИЛОСОФИЯСЫНДАҒЫ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ИДЕЯСЫ
Д.Т. Белгібаев
Оқытушы, Т.Қ Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы, Алматы қ.

Әл-Фараби – Шығыстың ұлы ойшылы, қазақстандық ғалымдар мен шетелдік ойшылдардың
да сүйенетін рухани мұрасы. Әл-Фараби философиясының, әсіресе әлеуметтік ілімінің ислам
дінінің негіздері мен құндылықтық әлемімен тығыз байланыстылығы қазіргі кезде жан-жақты тығыз
байланыста. Қазақ философиялық ойының ерекшелігі адамның рухани саласын зерттеудің діниэтикалық бағыттылығы болып табылады. Әл-Фараби философиясы мен қазақ философиясының
құндылықтық үндестігі тығыз байланыста.
Түйін сөздер: Құндылық, адамгершілік, әл-Фараби, Шығыс, әділет, ислам құндылығы.
Көптеген қазіргі заманғы зерттеушілер қазақ философиясының тарихында адамгершілік
және ынтымақтастық, өзара төзімділік құндылықтарына көбірек көңіл бөлінетіндігін атап өтеді.
Адамның рухани жаңаруы, оның адамгершілік-этикалық құндылықтары әр кезеңдегі қазақ
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ойшылдарының шығармашылығында кең көрініс тауып отырды. «Қазақтар әу бастан-ақ адамның
әділеттілік, кішіпейілділік, шыншылдық, жылы шырайлық, төзімділік, адалдық деген қасиеттерін
құрметтеп, жоғары бағалады» - деп жазады Ж.Ж. Молдабеков [1, 53 б.]. Осы қазақ және арғықазақ
ойшылдарының ішінде Әбу Насыр Әл-Фарабидің орны ерекше. Әлемнің екінші ұстазы атанған
данышпан әл-Фарабидің білімді, ақиқатты іздеуі, дүниежүзінің рухани ғылымының орталығы
болған Бағдатқа келуі грек, латын т.б тілдерді үйренуіне жол ашты. Ал өзге халықтың тілін меңгеру
сол халықтың мәдениетін де, сол халықтың құндылықтарын да игеруді білдіреді. Мәдениетте
қалыптасқан құндылықтар жүйесі халықтың ұлттық және мәдени өзгешелігінің маңызды ерекшелігі
болып табылады. Әсіресе қазіргі кезде негізгі құндылықтардың бірі ретінде төзімділік пен
ынтымақтастық жәйлі зерттеулерге басты назар аударылуда. Демек, Отырардан шыққан ойшыл әлФараби орта ғасырларда тек Араб халифатының саяси астанасы ғана емес, бүкіл Шығыс халықтары
мәдениеті мен ғылымының тоғысқан орталығында өмір сүріп, шығармашылықпен айналысуы
оның өзге ұлтқа, мәдениетке, дінге деген хошкөрушілік (толеранттылық, әдебиетте «төзімділік»
деп аударылып кетті) деңгейінің мейлінше жоғарылығын көрсетеді. Бүгінгі күннің әлемдік рухани
құндылықтарының алдыңғы қатарының бірінен орын алған бұл ұғым әл-Фарабидің қайырымды
қалада қалай бейбіт қатар өмір сүрумен байланысты ынтымақтастық, адамгершілік, парасат,
әділет, ақиқат, бақыт сияқты рухани адамға тән ізгі құндылықтармен бірге оның шығармаларына
арқау болды. Сондықтан ойшыл бабамыздың идеялары осы заманда да өзектілігін жоймақ емес,
керісінше көкейтестілігі өсе түсті.
Төзімділіктің басты қасиеті, адамның өзгелердің теңдігін мойындап, құрметеуі, сондай-ақ
оның үстемдік пен зорлықтан бас тартуымен сипатталады. Төзімділік – бұл ашықтық пен еркін ойлау
қасиеті. Бұл тұлғалық немесе қоғамдық сипаттама әлем мен әлеуметтік ортаның көп өлшемділігі
салдарынан осы дүниеге деген көзқарастың әр қилы болатындығын және оның бірыңғайлыққа және
әлдекімнің пайдасына теліне алмайтындығын білдіреді. Төзімділік бәсекелестікті де, саяси немесе
басқа да көзқарастар мен ұстанымдардың плюрализмін де, теңсіздікті де теріске шығармайды,
бірақ ол олардың «манифестік немесе мәжбүрлеуші формаларда» көрінуіне мүмкіндік бермейді.
«Толеранттылық» термині алғаш рет Батыста пайда болған. Әуелде діни салада қолданысқа
түскен ол кейіннен басқа да көптеген жаңа ұғымдарға негіз қалады. Ал «Төзімділік» ұғымы
медицина саласында алғаш рет 1953 жылы пайда болған. ХХ ғ. 80-ші жылдардың аяғында саяси
термин ретінде ресімделген, ол «толеранттылық» ұғымының синонимі болып табылады [2, 143 б.].
Рим императоры Марк Аврелии Антонионың (121-180 ж.ж.) «К самому себе» немесе
«Наедине с собой» деген шығармаларында әңгімелесушіге төзімділік қарым-қатынасты
сипаттайтын жазбалар бар: «Адамдарды сендіруге тырыс. Егер олар көнбесе өзің әділет заңына
қарсы келме», «Оларға шын мейірім мен пайданы көрсет, бірақ тітіркенбей, сілкінбей», «Өзіңе
айтылған нәрсені мұқият тыңдауға дағдылан және өзіңмен сөйлесіп отырған адамның ойын толық
қабылдауға ұмтыл. Адамдардың басшылыққа алатын әдет-ғұрпы мен күшін түсіну үшін мінезқұлқы мен әдеттерін жақсы білу керек» [3, 64 б.].
Төзімділіктің негізгі ережелері мен қағидаттары БҰҰ мен Біріккен Ұлттардың ұйымының
білім, ғылым мен мәдениет мәселелері жөніндегі мекемесі – UNESCO-ның құжаттарында
әзірленген, ал оның онан әрі талдануы ғылыми және ғылымикөпшілік ақпарат көздерінде жүзеге
асырылған.
Төзімділік мәселесі ағарту дәуірінде өмір сүрген ойшылдардың еңбектерінде зерттелген.
Төзімділік ХVІІ – ХVІІІ ғасырларда Дж. Локк, Ф.М.А.Вольтер, Ж.Ж.Руссо, И.Кант сынды
ұлы либералды ойшылардың еңбектерінде азаматтық қоғамның негізгі құндылықтарының
бірі ретінде қарастырылған. ХІХ ғ. Дж.Ст. Милль төзімділік идеясын еркіндіктің басты шарты
ретінде қарастырады, М.Вебер дінге еріктілік идеяларын қорғайды. ХХ ғасырдың 70-ші жылдары
«бейтарап либерализмнің» теорияшылы Дж. Роулс төзімділікті әлеуметтік әділдіктің негізі ретінде
қарастырады. Барлық атап өтілген еңбектерде төзімділік идеясы ой еркіндігі мен ар-намыс еркіндігі
қағидаларының шиеленісуі ретінде қарастырылады, алайда онымен қоса соғыс пен бейбітшілік
мәселесімен де ұштастырыла бастады.
В.А. Лекторский «Две концепции толерантности» деген еңбегінде В.М. Золотухиннің
толеранттық түсінігін талдап, бұл ұғымның философиялық маңызы ретінде қоғамдық тұрмыстың
жан-жақтылығын ескеру екендігін анықтайды. Оның ойынша толеранттық бір жағынан,
дүниетанымның ерекше типін қалыптастыратын адами қызметті реттеуші адамгершілік қағида
болса, екінші жағынан қарама-қайшылық пен жанжалды тиімді шешуге мүмкіндік беретін
практикалық құрал болып есептеледі [4, 65].
Бүгінгі күнге дейін оған берілген анықтамалар да аз емес. Атап айтсақ, Француз түсіндірме
сөздігінде «Nouveau Petit Larousse En Couleurs» (1968ж.) мынандай мағыналар берілген:
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1) өзімізден бөтен адамдарда бізге ұқсамайтын ой, жүріс-тұрыс, сезім болатынын ескеру;
2) басқаларға ұнамды, жағымды іс жасай білу;
3) сыртқы ортаның ықпалын ағзаның қалыпты қабылдай білуі.
Ал италиян сөздігінде «Novissimo Dizionario Della Lingua Italiana» (1970ж.) бұл сөзге екі
анықтама берілген:
1) басқалардың айыбын кешіре білу, біздің сезімдеріміз бен ойларымызға қайшы келетін
істерді өзгелердің айтуына я істеуіне мүмкіндік беру;
2) жағымсыз нәрсені көтере білу, ауруға шыдау [5, 13].
Испан саясаттанушысы Фернандо Лосано толерант ұғымына мынандай қысқа тұжырым
берген: «Төзімділік деген не? Ол шегініс, жол берушілік, немесе немқұрайлық емес. Ол басқаларды
білу, түсіну. Ол өзара түсіністік негізінде орнайтын өзара құрмет [6, 18].
1995 жылы 16 Қарашада UNESCO «Толеранттылық принциптерінің Декларациясы» атты
халықаралық құжат қабылдады. UNESCO-ның бұндай қадамға баруы соңғы уақыттарда жиілеп
кеткен төзімсіздік, күш көрсету, терроризм, ксенофобия, агрессивті ұлтшылдық, нәсілшілдік,
антисемитизм, діни партикуляризм, маргиналдану, аз ұлттарды кемсіту секілді т.б. жағдайлардан
туындады.
Бүгінгі күні Қазақстандағы төзімділік бейбітшілік пен амандықтың көзі болып табылатын
қазіргі заманның нақтылығына айналған басты құндылықтардың бірі, бүкіл қазақстандықтардың
ауызбірлігінің негізі және ел басшылығының ішкі саяси бағыттағы саясатының негізгі құрамдас
бөлігі. Сонымен қатар, еліміздегі төзімділік – Қазақстан Республикасының халықаралық кеңістіктегі
оң имиджінің негізгі құрамдас бөлігі. Халықаралық қауымдастықта біздің елімізді мемлекеттегі
ішкі саяси ахуалы аса қолайлы мемлекет деп біледі. Сонымен қатар, елімізде этносаралық және
конфессияаралық жанжалдардың жоқ болуы, ішкі саяси тұрақтылықтың нық орнағандығы елімізді
2010 жылы Еуропадағы Қауіпсіздік пен Ынтымақтастық Ұйымына төрағалық етуші мемлекетті әрі
аталған беделді ұйым Саммитінің өткізілу орнын таңдау барысындағы айқын алғышарттарына
айналды.
Тәуелсіздік жылдарында Қазақстан ұлтаралық және конфессияаралық үндесудің өз үлгісін
қалыптастыра алды, оны басқа елдерге де өз саясаттарын қалыптастыру барысында пайдалану
үшін ұсынуға болады: «Күні кеше ғана дүниенің төрт бұрышына бірдей айқара құшақ ашқан бүгінгі
Қазақстанның символындай болған дәл осы сәулетті ғимаратта бас қосқан ислам, христиандық,
яһуди, будда және басқа дін өкілдері біз ұстанған осы саясатты ұлтаралық татулық пен дінаралық
келісімнің әлемдегі ең үздік моделі ретінде бағалап, Қазақстанды дүние жүзіндегі бейбітшілік пен
келісім аймағы деп жариялады» [7].
Өзінің мультикультурализмі мен плюрализмі жағынан Қазақстан бүгінгі әлемнің кіші
көшірмесі тәрізді. Ал ортағасырларда Бағдат, Қаир, Куфа, Кордова, Толедо, Самарқанд, Бұқара
және т.б. қалалар мәдени, этностық және діни тұрғыдан әртекті болатын. Осындай ортада бейбіт,
амандық пен тыныштықта өмір сүруге мүмкіндік беретін әділетті қоғам орнату озық ойлы
адамдардың мазасын алған мәселе болды. Бұл қоғамда қандай құндылықтар салтанат құруы тиіс
деген сұрақ Әбу Насыр әл-Фарабидің «Ізгі қала тұрғындарының көзқарастары» трактатының өзегі
мен мазмұнын құрады.
Қайрымды мемлекетті сипаттай отырып, әл-Фараби оны ішкі мәнінде ашуға тырысты.
Адамзат баласына өзара құрмет, төзімділік, әлеуметтік әділдік пен адалдықтың нәтижесінде қандай
рухани биіктерге шығуға болатындығын қозғады. Фарабиді толғандырған бұл тақырыптар қазіргі
таңда да маңызын жоймады. Барлық азаматтарды бір ғана ортақ мақсатқа, мемлекет пен жеке
адамның игілігіне қызмет етуге жұмылдырылған ізгі, қайрымды мемлекет туралы толғаныстары
ортағасырлық ислам әлеміне ғана емес, өзінен кейінгі әлеуметтік-философиялық ойдың дамуына
үлкен ықпал етті.
Ізгілікті қала тұрғындары шынайы бақыттың не екендігін біледі және бақытқа жету үшін
бір-біріне көмектеседі, адамдардың бірлестігінде ғана қол жеткізуге болады, яғни төзімділік
құндылықтарын жоғары ұстаған. «Адам істердегі қажеттіге қол жеткізу мен ең жоғарғы кемелдікті
бір орында өмір сүретін көптеген адамдардың бірлестігі арқылы алатын түріне жатады. Яғни
бақытқа жету жолында бір адам біреуге жамандық ойламай, керісінше бірге жетуді мұрат етеді.
Әл-Фарабидің пайымдауынша, қайырымды қаланың тұрғындары «биікке және кемелділікке, яғни
жоғарғы бақытқа қол жеткізуде бір-біріне көмектеседі» [8, 197 б.].
Осы дүниеде қол жеткізуге болатын ең жоғарғы игілік – бақыт. Бақыт – әлеуметтік идеал.
Адам ұрпақтары бақытқа жету үшін олар өмір сүріп отырған қоғам тәртібі мінсіз болуы шарт.
Бұдан ой түйсек, адам баласы өзара сүйіспеншілік пен толеранттылыққа негізделген, бірігіп әрекет
жасау арқылы ғана бақытқа жете алады. Адам ғұмырының ең басты мақсат-мұраты бақытқа жету.
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Бұл үшін философияның теориялық принциптеріне негізделген идеалды қоғам қажет. Сонымен
әл-Фараби философиясында жаңашыл танымдағы «кемел адам» мұратын дамытумен бірге, қазақ
халқының дәстүрлі мәдениеті мен философиясында адам болмысының ынтымақтастық және
толеранттылық қасиеттерінің бірлігіне, үйлесімділігіне басты мәселе ретінде қаралған.
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ЮРТА КАК СИМВОЛ КОСМОСА И ТРИЕДИНСТВА ВСЕЛЕННОЙ
Д.С. Килыбай
Магистрант, ЕНУ имени Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан

У казахского народа сохранилась целостность восприятия мира. В связи с этим ученые писали,
что для казахского кочевника не было разделения философии мира и быта, они были для него друг
с другом взаимосвязаны. Каждый предмет, каждая вещь многозначна и одним из ее обязательных
свойств было философское осмысление. Синкретизм казахов проявлялся в том, что быт казахов
и был книгой о Космосе, о Первотворении. Обращение к юрте является традиционным для
ученых и исследователей кочевой культуры. Казахстанские исследователи Ж. Хасанов, Б. Ибраев,
Н. Шаханова, М. Каракузова и ряд других ученых писали об отражении древней космической
системы в конструкции юрты казахов.
Ключевые слова: Юрта, Космос, Вселенная, триединства.
Форма шаровидного жилья – юрты – связана с географическими положениями территории
– степью. Полусфера юрты является маленькой копией небосвода над Великой степью и
неотделимо вставилась в природную панораму. Другими словами, казахский народ также
владел искусством. Принципом для них было не губить Природу и не нарушать сложившиеся
экологические связи.
Они были правы: повторение окружающей природы - это самый результативный путь
приспособления к нему. Безграничное пространство Великой степи создавало намерение
ограничить его границы, совместить в самом жилье, внутри него. И, на самом деле, темная юрта
своим внутренней обстановкой создавала и хранила всю пестроту природы. Так решалась проблема
изучения и познания пространства. Все это имело не только космогонический, эстетический, но и
значительный прагматический смысл, так как нет ничего более подходящего для перекочевок, чем
разборно-сборная юрта.
Для кочевника полукружье степного пространства – это, в первую очередь символ связи
видимого и невидимого. И этот символ составлял образ мировоззрения и характер миропонимания.
Круг Солнца на небе и полукруг небосвода над степью стали началом мифологического
миропонимания Вселенной и жизни. Солнце и полукруг – Луна – наблюдались как символы
жизни.
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В Великой степи была ясной сакральная природа Божества, которое имело окрестность
везде, а бесконечность пространства становилась свойством данного божества. Весь мир был для
казаха вращающимся окружностью, так как он кочевал по кругу в семьсот километров: от джайлау
(кетовки) к куздеу (осенней точке откочевки), от куздеу к кыстау (зимнему месту жилья), от кыстау к коктеу (весеннему) и от коктеу снова к джайляу.
Круг замыкался во вращательном движении, и сам кочевник становился колесом, который
кружится по беспредельной как космос Степи. Целый мир в этом повороте проходила по замкнутому
циклу вращательного движения. Круг рассматривался особенно совершенной формой, а движение
по кругу – совершенной моделью жизни. Это и было космологическое понимание жизни во всей
ее простоте и величии. Законы кругового движения легли в начало первых понятиях номадов
о мире. Без сомнения, что такие знания были известны и древним грекам, а до них - древним
египтянам. Еще до них идея вращательного движения земли была известна номадам на стадии
мифологического мировосприятия.
Великое Колесо Космоса становилось Колесом Земли и Колесом Жизни для казаха. Потому
как сам кочующий также принимал участие в этом движении, то, известно, что он воплощал в себя
это Колесо Жизни. В полном обороте движения совпадали три Космоса, переходя один в другой и
создавая беспредельную восьмерку движения – символ бесконечности.
Человек мыслил себя во взаимосвязи с Первотворением и космическими ритмами. Время
рассматривалось цикличным. Центр мира находился постоянно там, где стояла юрта кочевника.
И степь для кочевника имела свою главную точку там, где стояла юрта или аул, но бесконечные
перекочевки перемещали ее в пространстве. Из этого следует, получалось, что круг Земля –
Вселенная имел свою центральную точку везде, в каждой точке степи, где находился кочующий.
И в этот же период, кружась вокруг центра по периметру длиной в семьсот километров, кочевник
был далек от него при каждой перекочевке.
Центр, как неподвижная и в то же время смещающаяся в пространстве величина, был понятен
казахам. Круг был символом Неведомого, Бесконечного пространства, воплощая беспредельное
Время в Вечности. Сама сфера считалась элементом вечности и бесконечности. И казахский народ
понимал значение этого явления, так как он мог видеть сферу из ее центра, и в тот же период
находиться вне него. Пространство, подобно сфере, радиусами расходилось от кочевника в разные
стороны, открывая бесконечные горизонты вокруг, но и вернувшись к нему как к центру вращения.
Этот взаимопереход противоположностей понимался казахами не как враждебное противостояние
вселенной, а как естественное явление жизни: Хаос порождает Гармонию и является закономерным
ее продолжением. Одно рождает другое, нечто переходит в свою противоположность, что
характеризуют триадичный ритм бытия сущего.
Число три проявляется в философии древности как сакральная доминанта мира. Эта
сакральный признак у кочевников выражается во многих проявлениях их жизни, в частности, при
сборке-разборке и убранстве юрты, на свадебных и похоронных церемониях и т. д. Например, в
подобном ритме происходит разборка юрты: кереге, уык и шанырак (решетчатый остов, жерди
купола юрты и круглое навершие юрты). Это распадение юрты-космоса на три части воспринимается
казахами как наступление Хаоса.
У казахов жилище называют «үй», что является в то же время и обозначением могилы у западных
казахов, поэтому они не приемлют определения жилища как «үй». Казахи же Кзыл-Ординской области
не видят в этом наименовании ничего плохого. Скорее всего, данный обычай присущ только западным
районам Казахстана. Старики Уральска заверяют, что, и в правду, захоронения в юртах происходили в
очень далекие времена и такую юрту оставляли на месте захоронения, она не считалась жилой.
Первоначальные, «видимые» координаты - круг Солнца, полукруг неба и полусфера юрты определили понимание о трех частях Космоса и подчеркнули цифру «три». Эта идея триединства
совпала с делением самого человеческого тела на три части. Свои представления кочевники
строили на следующих подобиях: солнце – голова, шанырак юрты; туловище – лучи солнца, уыки
юрты; ноги – земля, кереге. Повторяемость трехзначности всего мира порождала мысль о том, что
в Природе все движется в триадичном ритме.
Три геометрические исходные: точка солнца, плоскость земли и объемность юрты
содействовали восприятию законов Вселенной, бесконечно повторяющихся в каждом новом
явлении. Это триединство: точка – солнце, плоскость – земля, объем – жилище - повторялось
и в юрте: точка – шанырак, плоскость, становящаяся полукругом – кереге и объем – уыки.
Формировался специфический ритм, вибрация, которая шла сверху вниз, по вертикали, а внизу справо-налево и слева-направо, по горизонтали. Спираль из исходной точки снова возвращалась к
своей бесконечности.
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Деление на три сохраняется и во внешнем оформлении юрты. Она покрывается снаружи
снизу туырлыком, сверху – тундуком, соединяет их узик. Все три части покрытия сделаны из темной
кошмы. Названия частей несут в своей лексикологии семантическое понимание Космоса: туырлык,
по исследованиям В.Радлова и Л.Будагова, связан со смыслом «поперек», значит, тождественен
плоскости земли, низшему миру. Этимология четко связана с семантикой высшего мира, понимания
шанырака как Огненного Колеса, Солнечной оси, значит, повторяет семантическую его смысл. И,
в конечном итоге, уыки покрываются узиками. Схожесть верхнего и нижнего покрытий – туырлык
и тундук, – определена схожестью высшего и низшего миров, где нет движения, нет времени и
пространства.
Юрта внутри также делилась на три части: околодверную, срединную и тор, высшую точку в
юрте. Круг в юрте в точности повторял внешнюю структуру сферы. Пространство юрты застилалось
кошмой, которая называлась «киiз», две части ее означают: «iз» – «след», «ки» – «материя», то
есть «след материи» (то, что смертно), подчеркивая самой семантикой связь с низшим миром.
Сверху киiз-кошма застилалась полосатым безворсовым ковром – алаша. Полосы его идентичны
уыкам, стволу дерева, середине горы, солнечным лучам, туловищу человека и символизирует
алаша «пестрый» мир людей, срединный мир, мир жизни. И, в кончном итоге, верхняя точка в
горизонтальном освоении пространства юрты – тор. Он выстилался лучшим ковром.
Согласно этим трем делениям в юрте были негласно распределены и места расположения
людей, и даже этические нормы поведения возрастных групп. В нижнем мире, мире смерти, на
черной кошме-киiзе располагались три категории людей: очень больные, т.е. по состоянию здоровья
близкие к смерти; очень бедные, т.е. из-за голода близкие к смерти; бездетные люди, не имеющие
будущего – продолжения рода.
На алаше распределились тоже три группы людей: слева, на мужской половине, садились
родственники мужа; родственники жены садились на женской половине, к ним присоединялись
и все остальные. На торе располагались также три категории людей: по социальному положению
приближенные к богу – баи, бии, беки, ханы и шахи; по таланту приближенные к богу – акыны,
певцы; по возрасту и мудрости приближенные к богу – старейшины.
Каждый человек, который входил в юрту, слышал от хозяина: «Төрге өтіңіз!» («Проходите на
тор, т.е. на уважаемое место») и это значит, что хозяин не делает различия между ханом и нищим,
здоровым и больным, талантливым и бесталантным. Он рад любому человеку, одинаково угощает
всех, показывая свое почтение. Но каждый знал свое место и садился именно там, где ему было
положено сидеть. Хозяин юрты никогда никому не указывал места, гость выбирал его сам, согласно
этическим нормам, социальному и половозрастному статусу. Никто из гостей не пытался обмануть
и сесть не там, где ему положено. А если и происходило так, от этого хозяин не проигрывал и не
выигрывал, человек обманывал только самого себя. Так развивались объективность, общинность,
доверие и уважение, т.е. те черты характера, которые присущи для казахского менталитета. Обман
и самообман понимался одним из смертных грехов. Казахи говорили: «Өтірік айтып байығанша,
тумаған жақсы» («Лучше не рождаться, чем богатеть на лжи»).
Этические правила поведения вводились в казахских поговорках, пословицах. Так, казахи
говорят: «Есiктен кiрiп, төрге озба» («Войдя в юрту, не стремись к тору»). Отношение к человеку,
определение предмета разговора происходило сразу же, после того как он занимал место в юрте.
Но хозяин никогда не высказывал своей оценки по отношению к гостю. Невзирая на то, что
многое забылось, многое было утрачено в период советской власти, этика поведения продолжает
соблюдаться казахами.
Триадичность видимых и невидимых предметов не составила бы связи, если бы она не была
одним целым, единым. Целостность, завершенность любой структуры (явлений, норм, предметов)
являлась важным условием восприятия мира. Кереге, шанырак и уыки объединились в одно целое,
четвертое - юрту. Высший, низший и срединный миры, объединяясь усилиями батыров и предков,
становились единым Космосом, умеющим создать жизнь.
Из этого следует, что юрта была символом космоса и триединства Вселенной, символом
постигнутого пространства.
К тому же, в символике юрты выражалось и понимание двуединства целостности – две
опрокинутые чаши: чаша юрты и чаша небосвода над нею – давали символ близнецов. В истории
человеческой культуры существуют четыре такие чаши, представляющие единство человека и
космоса. Две сферы – юрты и неба – символ единства космоса и человека, но в то же время символ
деления на добро и зло, мужчину и женщину, день и ночь, темное и светлое начала.
Горизонтальный круг в юрте, как и круг шанырака – смысл ноль, та самая пустота, которая
стала Гармонией. По вертикали круг огня – очага и круг шанырака представляли собой восьмерку,
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где левое становилось правым, а правое левым; то, что внизу, переходило вверх; энергия тепла
снизу по спирали уходила вверх. Три круга, три полукруга, три восьмерки и есть проявление и
отражение Света и самого Света как такового.
Пространство юрты делится по-разному – на две, три, четыре части. И в каждом случае будет
смещаться упор сакрального значения этого действия, будут высвечиваться разные грани кочевого
бытия [3].
Таким образом, все вещи в юрте находились на виду, и каждая из них имела не только
практический, обыденный, но и сакральный, и эстетический смысл. Неоднозначность,
многофункциональность вещей, окружавших казахский народ, легко представлялась ими как
книга бытия. Ключом для ее прочтения служил принцип: «В едином – все, во всем – единство».
Литература
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Бұл мақалада ғұлама ойшыл Әбу Насыр Әл-Фарабидың қайталанбас тұлға ретінде оның
тәлімінің ұшқыр да шексіз екендігі туралы айтылады. Келер ұрпаққа жолдаған үндеу-өсиеттері
қашан да орынды және үнемі дұрыс жолды көрсетеді. 70-ке жуық тілді үйрену – қазіргі қазақ
жастарына тым керекті үлгі бола алады. «Жетістікке бастайтын-ынтымақтастық», – деген сөзі
көпұлтты қазақ елінің бірлігі, татулық-жасампаздығының айғағы,бақытқы жетелер жолы.
Түйін сөздер: ойшыл, өсиет, адамгершілік, инновация, жетістік.
Әбу Насыр Әл-Фараби – бүкіл ұлттың баласы. Әрбір ұлт өзімнің ойшыл да қайталанбас
үлгі жолын көрсете кеткен тұлғамыз деп есептейді. «Ғылымды іздеп, Дүниені көздеп, Екі жаққа
үңілдім...,» – деп Хакім Абай ескерткендей, ғылым мен дүниені ұғынам деген ниетпен жүрген
адам әлемнің екінші ұстазы атанған Әл-Фараби құндылықтарына көз салуы міндет. «Жан қуаты»,
«жанның азығы» немесе «өзін танымақтық» және тағы да басқа осы іспеттес философиялық
сарындағы ойларын таратқанда: «Жан қуаты деген қуат-бек көп нәрсе, бәрін мұнда жазарға уақыт
сиғызбайды» – деп ойын қалдырған. Бұл ойларды өзіне тоқып, үлкен тербеліспен сол заманда сіңіре
білген Абай болатын. Абайдың өлеңдері мен жетінші, отыз жетінші, қырық үшінші қарасөздерінде
сол түпнұсқадағы ұғымдар мен саналы ой-пікірлермен бастау алғанын көре аламыз. Әлемнің
екінші ұстазы бекерден аталмағанын осы қарапайым мысалдардан көре аламыз. Білдей Хакім
Абайдың көзқарасының қалыптасуына, сонымен қоса біршама тұлғаларда адами қасиеттер мен
ақыл, қайрат, жүрек жайлы ұғымдардың санада қарыштауына Фараби тәлімінің көзі ұшқыр да
шексіз екенін мойындай аламыз.
Фараби «Ізгі қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактат» еңбегінде адамның өзін
танымақтығы туралы ойларын жеткізген. Адам жанын ұғым ретінде қарастырып, оның басты
мүшесін жүрек ретінде алады. «Жүрек-басты мүше,мұны тәннің ешқандай мүшесі билемейді. Бұдан
кейін ми келеді. Бұл да басты мүше, бірақ,мұның үстемдігі бірінші емес»-деп,жүрекке шешуші
мән мағына берумен қатар, оны ізгілік, рақым, шапағат атаулының шығар көзі деп қарастырады.
Бұл әрине, «Адам жаны» ұғымының қаншалықты биік екендігін осы тұжырымдамаларымен
үндеп көрсеткісі келгенінің айғағы. Адам санасының да, жанының да «жануар не хайуан жаны»
ұғымдарынан жүректегі және мидағы атап өткен адамдық сапалық қасиеттерімен озық екендегін,
астарлай, қазіргі заманғы саналы адамдардың өзінің «өзін танымдығын жоғалтып» бара осы
қарапайым, жаттап алуға тым жеңіл сөздерін ұмытпауына арнады деп ойлаймын. Мейірім және
қанағат саналы адамнан кетіп бара жатқаны ма? Бұл тым қатты күрделі мәселе деп ойлаймын.
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Өздігінен көп оқып, көп ізденген ойшыл философия, логика, этика, метафизика, тіл білімі,
жаратылыстану, география, математика, медицина, музыка салаларынан 150-ден астам трактат
жазып қалдырды. Әл-Фараби сезім мен ойлау, тәрбие мен іс-әрекет жүйесін жетілдіру мәселелерін
жиі қозғаған. «Білімсіз адамгершілік молаймайды, білімсіз адам өзгенің абзал қасиеттерін тани
алмайды. Жан-дүниені тәрбиелемей үлкен жетістікке жету жоқ. Ғылым мен тәрбие ұштасса ғана
рухани сауаттылыққа жол ашылмақ. Мінез-құлқын түзей алмаған адамның ақиқат ғылымға қолы
жетпейді», – деп ескертеді. Ойшыл бұл философиялық сөздерімен күллі адамзатқа керекті өмірдің
риясыз кілтін айтып тұрған-ды. Шындығына келсек, қаншама 1150 жылды еңсерген адамзат, қазақ
бұл оймен толықтай келіседі.
Тәуелсіз де заманауи еліміз инновациялану жолымен жүріп,күннен-күнге қарыштап дамып келеді.
Инновация мен жаңалық әлемнен, әлем бұл ұғымдардан қалар емес.Бірақ, бір қызығы да ойшылдардың
келер ұрпаққа жолдаған үндеу-өсиеттері қашан да орынды, сонымен қатар дұрыс жолды көрсетіп келеді.
Адамгершілік қасиет ешқашан да адам баласына керек болмаған емес, білім мен ізденуге құмар адам
көш соңында қалған емес. Әлемнің ұстазы қаншама ұстазды да ұстаз қылып, жас ұрпақты тұлға қылып,
ең бастысы адам санасын адами түрде сақтап келеді және солай болып қалмақ та.
Ғұлама ойшыл бар өмірін ғылым мен білімге арнаған. Тегінде туған жерінің атын алып жүрген
ойшыл, туған жерінің алғысын парызы ретінде алса, бүкіл әлемнің перзенті болып, «Әлемнің
екінші» ұстазы деген алғысын алды. Жалпы Әл-Фараби бір жерде тұрақтамаған,бір қаладан екінші
қалаға саяхат жасап білімін шыңдаған. Көп тілді, деректер бойынша 70-ке жуық тілді осындай
ізденімпаздығымен үйренген. Бұл деректер қазіргі қазақ жастарына үлгі деп ойлаймын. Қазақта
«елдің алғысын ал, еліңнің, ұлтыңның баласы бол» деп жиі айтып жатады. Жастарға үйреншікті
немесе бәлкім үйреншіксіз сөздер болғандығымен, еліңе сәл де болсын үлесіңді тигізуің парызың.
Қазіргі жастарға тым керекті, өмір жолынан-ақ үлгі ала алатынымыздай аты үлкен әріппен
санамызда сақталатын адамзаттың қасиетті ұстазын дәріптеп насихаттау міндетті парыз.
Әлемге әйгілі «Ізгі қала тұрғындарының көзқарастары туралы трактат» еңбегінен түйінді
«Ғалым басшыларын «қайырымды және надан» деп екіге бөледі. Ол кезде қала-мемлекет болған. Оның
тұрғындары қай кезде бақытты болады? Ғалымның пікірінше, бұл шаhардың әкімдерәне байланысты.
Егер әкім білімді, әділ, ой таза болса, барлық қала тұрғыны бақытты болады. Ал қаланың әкімі надан
болса,өтірік айтса, шаhардың адамдары бақытсыз болады. Әл-Фараби шын бақытқа жету үшін адам үнемі
іздену керек дейді»,-деп Жақыпбек Алтайұлы «Әл-Фараби – өркениет философы» деректі фильмінде
жасаған еді. Бұл орайда,басшылықпен қатар, өзіңізді басқаратын сіз туралы да айтуға болады. Егер
өзіңіздің еркіңізді басқарасыз деп алатын болсақ, еріншектікке жол беруіңіз-надан басшы екендігіңізді
көрсетеді. Қайырымдылықтың өзі ақылмен,санамен іске асады. Сондықтан, жетістікке жету жолының
кілттері осы қайырым мен атап айтқан ақыл,санамен байланысады.
Жетістікке жетушілер тек мықты адамдар деп ойлаймыз. Расымен де, олар мықты. Бірақ, қай
жағынан? Өзін жақсы басқаруы жағынан деп айтар едім. Бір мемлекетті басқарған секілді, бәрақ
одан да күрделі. Өйткені, мемлекетті де адам баласы басқарады емес пе. Сондықтан, сіз де мықты
болуға құқылысыз. Арам жолмен жетістікке жеттім деген адамның іші тым әлсіз болатынын
ұмытпайық. Адамилық – қанша ғасыр өтсе дағы өлмейтін, қазіргі тілмен инновациялық кезеңде де
тым биік тұратын қасиет деп айтар едім. Өзіңізді жаңашылдандыру да, іс-әрекетсіз батып кетуіңіз
де өз еншіңізде!
Тәуелсіз де гүлденген мәңгілік еліміздің мәңгі жақсы жағынан баянды болуы- сапалық қасиетімізде.
Ел басқарушысынан да, әрине біз айтқан өзіңді басқару да бұл жерде. Фарабидің «Жетістікке бастайтын
– ынтымақтастық» сөзі – көпұлтты қазақ еліне қатысты. Бірлік пен ынтымақтастық, татулық –
жасампаздығымыздың айғағы болып қала бермек және бақытқа жету жолымыз.
Ұлы ойшылдың әр сөзін талдап айтар болсақ, ғылым мен білімге бір табан жақындай
түсеріміз анық. Ғылыммен айналысуға шақырып, мінез-құлқыңнан бастап өзгертуді жеңіске
жақындау деп,өз ісіңнің білгірі болуыңа қандай әрекеттер апарады, міне, осыдан бөлек көптеген
ғылымның басын қосып, атына өшпестей із қалдырған ғалымның еңбектері, ойлары барлығы
дерлік қазақ отбасысының төрінде болуы керек деп санаймын. Ұлы тұлға ұлылығымен, келер
ұрпақ үлгі ала жетістігімен, Абайдың Фарабидан алған-түйгені секілді даралығымен, бабалар
аманатын жалғауымен жетістікке жетуі –нағыз жетістік деп білемін. Ұлы тұлғаның аты өлмейді,
мәңгі жаңғырады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1 Wikipedia сайты «Әл-Фараби- өркениет философы» деректі фильмі.
2 sputniknews.kz сайты.
3 Әлемдік философиялық мұра. 4 т. А., 2005. 177-178 б.
4 Қазақ халқының философиялық мұрасы, 2 том, Астана, 2005.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСЕННОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
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Г.Е. Сапарбекова
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В научной статье рассматривается эффективность использования песенного материала для
обучения иностранного языка, критерии и принципы отбора песенного материала и по результатам
исследования приводятся принципы отбора. В научной статье так же рассматривается методика
работы с песней (методика А.Е. Силлерова, В.Г. Миронова., Н.П. Каменицкая и Г.В. Яцковской)
по результатом исследования была предложена новая методика на основе имеющихся методик
и был дополнен новым материалом, а так же приведен один пример работы с песней на уроке
английского языка.
Ключевые слова: Песенный материал, Иностранный язык, Методика, Песня, Принципы
отбора
В обучении иностранному языку использование современных аутентичных песен является
очень эффективной методикой. Прежде всего, работа с песенным материалом обеспечивает более
быстрое усвоение нового лексического материала (тексты любимых песен довольно быстро
запоминаются, и иногда годами остаются у нас в долговременной памяти). Нельзя не отметить,
что также при работе с песней значительно упрощается изучение грамматики, ведь, как правило,
у обучающихся больше всего возникает трудностей именно с этим разделом обучения. Поэтому
изучив какую-либо грамматическую конструкцию из понравившейся песни, в дальнейшем
у обучающихся уже не возникает негативной реакции или боязни изучения более сложной
грамматики. Сюда относятся и различные грамматические конструкции, какие-либо устойчивые
выражения, временные формы глаголов. Также необходимо отметить ещё один важный момент
использования песенного материала – это возможность формирования и развития навыка
аудирование. Прослушивая песню, учащиеся могут намного быстрее запомнить правильное
произношение слов, ударений и постепенно привыкают к звучанию и особенностям иностранной
речи. Работа с понравившейся песней, значительно повышает интерес к изучению иностранного
языка и тем самым повышает мотивацию студента в изучении иностранного языка. У обучающихся
есть возможность разобрать песню, т.е. узнать, о чём поёт любимый исполнитель, потренировать
произношение, запомнить новые слова и выучить текст любимой песни.
Согласно приказу Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018
года содержание образовательной области «Язык и литература» обеспечивает использование
межпредметных связей с другими языковыми и неязыковыми учебными дисциплинами; успешную
социализацию обучающихся; развитие языковых навыков обучающихся в соответствии с их
возрастными особенностями, потребностями и интересами; понимание важности изучения языков
в современном мире; развитие духовно-нравственных ценностей; понимание целостной картины
полиязычного и поликультурного мира; установление межличностных и межкультурных контактов
в процессе общения; воспитание уважения к различным точкам зрения через ознакомление с
культурами других стран; умение самостоятельно работать с различными информационными
источниками на изучаемом языке, в том числе с Интернет ресурсами; развитие и использование
творческого и критического мышления
Для повышения уровня образования и развития интеллекта учащихся необходимо
использовать методику, основанную на эмоциональном восприятии учебного материала и
способной повысить эффективность обучения иностранному языку. В этом плане очень успешным
является использование песен на изучаемом языке.
Песенный жанр благодаря наличию вербального текста способен точно и образно отразить
различные стороны социальной жизни народа страны изучаемого языка. Песне присуща
коммуникативная функция, то есть передача заложенного ее автором содержания слушателю через
воздействие на его эмоции и образно-художественную память.
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С точки зрения методики песня на английском языке является, с одной стороны, образцом
звучащей иноязычной речи, отражающей особенности жизни, культуры и быта страны изучаемого
языка. С другой стороны, песня как носитель культурологической информации, может формировать
духовную культуру учащегося, соединять воедино его разум и душу.
С точки зрения коммуникативно-когнитивного подхода песня является средством
удовлетворения познавательно-коммуникативных потребностей и интересов учащихся. Учитель
выступает здесь как посредник в процессе познания учащимися этой культуры, как комментатор
и стимулятор их познавательной активности. Одним из условий успешного использования
песенного материала является учет возрастных особенностей и интересов учащихся, а также их
методическая ценность для формирования базовых речевых навыков и умений обучающихся.
Воздействуя на эмоциональную и мотивационную сферу личности, они помогают формированию
и совершенствованию слухо-произносительных, интонационных и лексико-грамматических
навыков и умений, предусмотренных программой.
В век развития технология мы можем с легкостью найти необходимые материалы для
эффективной работы, но есть и обратная сторона, трудность заключается в том, как выбрать из
такого изобилия материала тот который подойдёт и поможет в эффективной работе и мотивации
обучающихся.
Так каким критериям должен соответствовать песенный материал для формирования
эффективной работы?
Исследователи отмечают, что одним из важнейших критериев отбора песенного материала
является критерий его аутентичности. Другой немаловажный критерий заключается в учете
эмоционального и мотивационного факторов (см. работы В.Ф. Аитова, А.А. Иванова, Ю.А.
Макковеевой и др.). По наблюдениям А.А. Иванова, данные принципы позволяют отобрать
«из большого количества аутентичного песенного материала песни с яркой, запоминающейся
мелодией». Подчеркивая важность музыкального сопровождения, красивой аранжировки и
манеры исполнения выбранной песни, он также дополняет вышеперечисленное принципом
лингвосоциокультурной содержательности
А.А. Иванов отдельно выделяет такие критерии отбора музыкальной наглядности, как:
1) сообразность – соответствие текстов песни целям обучения;
2) функциональность – соответствие текстов социокультурным функциям обучения;
3) страноведческая направленность и адекватность – наличие в песенных текстах информации
страноведческого характер;
4) адаптивность – соответствие текстов песни уровню обучающихся;
5) стимулирующая значимость для поддержания мотивационной готовности учащихся
к осуществлению учебной деятельности – песни должны мотивировать и вызывать интерес
учащихся.
З. Н. Никитенко и О.М. Осиянова выделяли несколько критериев отбора песен, такие как:
1. актуальность,
2. языковая ценность (лексика, грамматика, фонетика),
3. лингвистическая ценность,
4. интерес и предпочтения обучающихся (с учётом возраста),
5. информативность текста песни
По результатам исследования можно привезти следующие принципы отбора:
1. Аутентичности (народные песни, короткие рифмовки и припевки; работа с аутентичным
материалам даёт возможность проникнуть в культуру изучаемого языка);
2. Актуальность и принцип воздействия на эмоциональную и мотивационную сферу
личности с учётом возрастных особенностей и интересов обучающихся из большого аутентичного
песенного материала отбираются песни с яркой, запоминающейся мелодией.
3. Языковые и методические ценности для формирования и совершенствования базовых
и речевых навыков и умений учащихся песни должны соответствовать тематике устной речи и
чтения на данном этапе обучения с учётом действующих учебных программ, а также методических
условий данного урока(лексика, грамматика,фонетика).
4. Принцип наличия проблематики, т.е. содержания проблемы, актуальной для учащихся,
особенно старших классов. В случае отсутствия данного критерия эффективность работы
с музыкальной наглядностью значительно снизится, несмотря на возможную высокую
художественную, лингвострановедческую и методическую ценность музыкального материала.
В методике преподавания иностранных языков предлагаются различные формы и способы
работы с песней.
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А.Е. Силлерова предлагает следующую методику работы с песней:
1. Прослушивание песни.
2. Проверка степени понимания текста песни;
3. Снятие языковых трудностей;
4. Разучивание мелодии в процессе совместного исполнения;
5. Побуждение к творческой работе (инсценирование песни, фонетические игры).
Миронова В.Г. предлагает следующую методику работы с песней:
1. Знакомство с материалом начинают с комментария и примечаний к песне;
2. Уточнив произношение трудных слов, переходят к чтению и переводу содержания песни.
Параллельный перевод при этом лучше закрыть и переводить самостоятельно;
3. Художественный стихотворный перевод можно предложить, как домашнее задание;
4. Песня исполняется до и после изучения материала урока для лучшего его усвоения;
5. Исполнив песню, переходят к изучению теории и занятиям по грамматике;
6. Упражнения по лексике, составление пословиц, заполнение кроссвордов, а также перевод
с русского языка на иностранный, содержащиеся в каждом уроке, возможно, потребуют работы со
словарем, поэтому лучше оставлять их для домашнего задания на неделю.
Н.П. Каменицкая и Г.В. Яцковская предлагают следующую методику работы с песней на
уроках иностранного языка:
1. Подготовка к работе с песней;
2. Прослушивание и пение;
3. Работа над лексическим и фонетическим материалом, содержащимся в данном песенном тексте;
4. Побуждение к творческой работе (интерпретация песни, игры, работа с дополнительным
материалом).
По результатам предложенных методик работы с песней мы попытались проанализировать
и предложить новую методику на основе имеющихся методик и дополненных новым материалом
1) Прослушивание песни с опорой на текст;
2) Проверка степени понимания текста песни;
3) Поделить работу с песней на до текстовый, текстовый и после текстовый;
4) Работа над лексическим, фонетическим и грамматическим материалом, содержащимся в
песне (упражнения по лексике, составление пословиц, заполнение кроссвордов);
5) Снятие языковых трудностей;
6) Разучивание мелодии в процессе совместного исполнения песни;
7) Побуждение к творческой/проектной работе (интерпретация песни, игры, работа с
дополнительным материалом, написание эссе/монолога/диалога по теме, письмо другу, выпуск
стенгазеты, коллаж).
Технология работы с песней представляет собой последовательность заданий и упражнений,
используемых в обучении согласно следующим этапам работы: дотекстовой, текстовой и
послетекстовой.
Дотекстовый этап – вступительное слово о песне, снятие возможных лексических и
грамматических трудностей при прослушивании песни.
Текстовый этап – установка на прослушивание песни, первое (аудитивное) знакомство с
песней, контроль понимания учащимися текста песни, вторичное прослушивание песни, выполнение
языковых и условноречевых упражнений по формированию лексичеко-грамматических навыков
на основе песенного материала.
Послетекстовый этап – выполнение заданий и упражнений на уровне содержания песни и ее
смысла путем выполнения речевых упражнений по формированию иноязычных умений. В данных
упражнениях песенный материал зачастую выступает в качестве содержательного или смыслового
стимула высказывания. В зависимости от целей и задач работы с песенным материалом учителем
может быть отдельно запланировано проведение заключительной работы с самой песней (ритмичное
чтение текста, завершающее прослушивание и пение учащимися вместе с исполнителем).
На основе исследования был предоставлен пример работы с песней В качестве музыкальной
наглядности возможно использование видеоклипа. Так как видеоклипы представляют собой
специфический учебный материал, их отбор в целях обучения лексике также заслуживает особого
рассмотрения.
Тема урока: Feelings
Цель: совершенствование лексических навыков.
Задачи: Образовательные: – научить вступать в контакт с партнером; – научить реагировать
на реплики партнера.
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Развивающие: – способствовать развитию лексических навыков; способствовать развитию
грамматического навыка; способствовать развитию навыка аудирования.
Воспитательные: – вызвать у учащихся интерес к иностранному языку; приобщить учащихся
к культуре страны изучаемого языка; научить учащихся умению выражать собственные мысли.
Материалы: Песня и текст песни певицы «Imagine Dragons-Believer»
Ноутбук/компьютер, колонки.
Прогнозируемый результат: Учащиеся способны использовать изученную лексику в
письменной и устной речи; точно и детально понимать высказывание и реагировать на него.
Предстекстовый этап:
Задать вопросы про группу, знают ли они её творчество, какие еще песни из их репертуара
они знают. Попросить перевести названние песни.
Vocabulary
First things first – Во-первых
Cloud –облако
Poems – стихи
Masses – люди
Heartache – сердечная боль
Veins – вены
Choke – задыхаться
Ashes – пепел
Inhibited – подавляемый
Bullets –пули
Текстовый этап
Exercise 2. Listen to the song and write down the missing words
I’m gonna say all the words __________
Don’t you tell me what you think that _________
Taking my________ into the masses
Singing from ________ from the pain
Seeing _________through the...
Let the bullets fly, oh let them rain
Exercise 3. Put the sentences in the right order
above/ / to /send /the ones up/ a prayer
was/I /in the crowd/choking
the fire /By /the grace /of/ and/ the flame
/You/ are/ my veins/ the face/ in/ of the future/ the blood/
and/ Till/ it/ rained down/broke open/ it/
Exercise 4. Match the words and phrases with its translation
1) ebbing
a) пламя
2) flowing
b) собрал
3) break down
c) подавляемый
4) build up
d) по милости
5) by the grace
e) прилив
6) the fire
f) сломал
7) the flame
g) отлив
8) Inhibited
h) огонь
Exercise 5. Correct the mistakes in the words.
Sulc messege drivve spyrit croud bloud asshes
(sulk message drive spirit crowd blood ashes)
Exercise 6. True or false? Correct the false statements.
All the hate that you’ve heard has turned your mind to a dove,
By the grace of the father
Till it broke open and it rained down
Falling like ashes to the ground
Let the feather fly, oh let them rain
Послетекстовый этап:
Exercise 7. Pair work. Discuss about the song.
What do you think what is the main moral of this song? Do you agree or not (try to give arguments)
Exercise 8. Make up the sentences using the following words and expressions:
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First things first, ebbing, flowing, break down, build up, by the grace, the fire, the flame, inhibited,
heartache
Современный педагог должен ставить перед собой цель уметь находить современные
методы преподавания, для того чтобы мотивированная мысль учащихся находила свои средства
выражения. Песни упрощают процесс обучения, позволяют создать на уроке иностранного языка
доброжелательную атмосферу, которая влечёт за собой успешное его проведение и плодотворное
завершение, а также способствует развитию познавательной активности учащихся и несет в
себе нравственное начало, обучение становится любознательным и творческим. Песни являются
эффективным способом обучения иностранному языку.
Однако, для плодотворной работы с песней учителю необходимо соблюдать правила отбора
песен и методику работы с ней. Использование песни на уроках создает у учащихся мотивацию
к изучению иностранного языка, положительный настрой, а также способствуют формированию
языковых навыков учащихся и повышают эффективность обучения. Приоритетными в
использовании являются песни, которые рассказывают о культуре, обычаях, традициях,
исторических фактах страны изучаемого языка; располагает к обсуждению некоторых факторов
жизни людей и государства; легок в усвоении, т.е. мелодичен и ритмичен, не содержит сложного,
песня является полноценным произведением для реализации основных задач обучения: знание
лексики и грамматических структур языка.
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҚТАРЫНДА ЛЕКСИКАЛЫҚ ДАҒДЫЛАРДЫ
ҚАЛЫПТАСТЫРУ
А.Б. Байміш
Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, Атырау қ.

This article discusses the methods of forming lexical skills in the process of teaching a foreign
language. Successful training in all types of speech activity directly depends on the quality of mastering
lexical skills. Therefore, special attention is paid to the formation of lexical skills. It also offers various
types of tasks for the development of oral and written forms of communication and non-traditional
methods of memorizing words in a foreign language.
Key words: English vocabulary, vocabulary, English language, lexical unit, method
Венгр аудармашысы, жазушысы, әлемдегі алғашқы синхронды аудармашылардың бірі Като
Ломб «ғимарат – бұл тіл, ал сөз – ғимарат салу барысындағы «кірпіш», ал құрылыс – бұл оқу –
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білім» деген болатын. Ғимарат үшін сенімді және берік кірпіш өте маңызды, сол сияқты тіл үшін
сөз ойдың сенімді және түсінікті формасы болуы керек.
Сөзді білу дегеніміз оның формаларын, мағынасы мен қолданылуын білу. Есту қабілеті,
сөйлеу немесе түсіне білу дағдыларының табысты дамуы лексика саласында берік білімсіз мүмкін
емес, өйткені оның көмегімен ақпарат қабылдау және алмасу үрдісі жүреді. Осыған байланысты
ағылшын тілі сабақтарында лексикамен жұмыс істеуге үлкен көңіл бөлінуі қажет.
Кейде оқушы шетелдік сөзді байқаған кезде оны бірден таниды, алайда оның мағынасын
есіне түсіре алмайды. Таныс сөздердің мағынасын түсіну үшін оған уақыт керек және мұқият
ойлану керек. Сонда оқушы бұл сөзді біле ме? Ол әрине біледі. Шетелдік мәтіндерді оқу үшін
мұндай білім деңгейі жеткілікті ме? Әрине, жеткіліксіз [1, 21 б].
Лексиканы жаттау үшін есте сақтаудың барлық түрлерінің белсенді қатысуы өте маңызды:
сөздерді оқу және жазу арқылы жаттығатын көру, шет тілін есту арқылы қабылдау кезінде және
ауызша сөйлеу процесі кезінде дамитын есту, сөйлеу мүшелерінің жұмысымен және сөздерді
жазбаша бекіту актісімен байланысты моторлы және сайып келгенде меңгерген материалды толық
ұғыну және жан – жақты ойластыру болатын логикалық есте сақтау.
Әртүрлі есте сақтау түрлері туралы айта отырып, сөздер мен фразаларды есте сақтау
тұлғаның түріне, қабілетіне, алдыңғы жаттықтыру және мотивациясына, яғни есте сақтауға деген
көңіл – күйі қатты әсер етеді деп қосу маңызды. Сәйкесінше, оқушыларда ақпаратты қабылдау
ерекшеліктеріне түзетулер жасау керек, мысалы, кинестетиктер жүргенде, жазғанда немесе
басқанда, аудиалдар аудио немесе видео жазбаларды тыңдағанда (тіпті көзді жұмып) ал, визуалдар
түрлі түсті маркерлер пайдаланылған суреттерді және көрнекі схемаларды көру арқылы жақсы
есте сақтайды. Оқушылардың қандай типке жататындарын анықтау үшін сауалнама немесе тест
жүргізуге болады. Осы орайда барлық ұстаздардың міндеті – оқушалырға есте сақтаудың барлық
түрлерін мүмкіндігінше жұмылдырып, сөздік қорын байытудың тиімді әдістерін үйрету.
Орыс педагогы К.Д.Ушинский бір нәрсені берік есте сақтау үшін «көз, құлақ, дауыс, бұлшық
ет қозғалыстарын сезіну және мүмкін болса иіс пен дәм қатысса, барлық органдардың меңгеру
актісіндегі осындай достық жәрдемімен сіз ең жалқау жадыны да жеңесіз» деп жазды.
Заманауи білім беру мекемелері білім беру үрдісінің сапасын үнемі арттыруға ұмтылады. Бұл
үрдіс шет тілдерін оқытуда да байқалады. ХХ ғасырдың барысында әдіскерлер мен лингвисттер әр
түрлі жастағы шет тілін меңгеру әдістемесіне байланысты көптеген мәселелерді шешті [1, 20 б].
Шет тілдерінің отандық әдіскерлері (И.В. Рахманов, А.А. Миролюбов, С.К. Фоломкина),
И.В. Щерба шетелдік сөйлеу іс – әрекетінің барлық түрлерін оқыту әдістемесінің белгілі бір
негіздерін жасады, тілді белсенді және пассивті игерудің әртүрлі әдістерін жасауға ықпал ететін
бірқатар маңызды теориялық ережелерді атап өтті, орта мектептерге минималды сөздіктер,
тілдік материал бөлінетін оқулықтар мен бағдарламалар дайындады, Белсенді және пассивті
ассимиляцияға арналған, олар ауызша сөйлеуді үйрету үшін әр түрлі жаттығуларды – рецептивті
және репродуктивті қолдану қажеттілігін негіздеді.
Оқытуды жандандыру, оның қарқындылығына ықпал ету оқу материалын арнайы
ұйымдастырумен қамтамасыз етіледі [3, 9 б].
Психологтар жаңа сөздерді меңгеруге оқушылар оларды сан түрлі жаттығуларда кем дегенде
алты – жеті рет қолданғаннан кейін қол жеткізе алатындығын айтады. Сондықтан жаттығулар
әр түрлі болуы қажет және оқушылардың сөйлеу практикасында лексикалық мағыналарды
қолдануға ықпал ету керек. Оқулықтар мен қосымша оқу құралдарында ұсынылған лексикалық
жаттығулардың ішінде әркім өзіне сәйкес келетін айтылым тапсырмаларын таба алады.
Ағылшын тілінде лексиканы оқытудың тиімді әдісі – ойын әдісі. Оқушылардың мектеп
бағдарламасының ауыр жүктемесін сезінбеуі өте маңызды және ойын бұған жақсы көмектесе
алады. Ойын әрекеттері түріндегі кез келген жаңа материал әрдайым оңай әрі түсінікті. Ойын
арқылы күнделікті зеріктіретін сабақтарды безендіруге, ең бастысы оқушыларды ағылшын тілін
бала кезінен білуге қызықтыруға болады.
Лексикалық дағдылар өте саналы, бұл адамның қандай сөздерді таңдайтыны және оны
сөйлеу мақсатына байланысты басқа сөзбен қалай ұштастыратыны көрінеді. Сондай – ақ, сөздерді
талдау, сөзжасам жасау және сөз тіркестерін құрастыру қабілетін дамыту маңызды [2, 73 б].
Ойын әрқашан шешім қабылдауды қамтиды – не істеу керек, не айту керек, қалай жеңу керек?
Бұл әдіс арқылы оқушы әлеуметтік функцияларды, мінез – құлық нормаларын үйренеді. Лексикалық
ойындар оқушылардың назарын лексикалық материалға аудартуға, олардың сөзік қорларын
дамытуға және адамдармен қарым – қатынас жасағанда сөздерді дұрыс пайдалануға көмектесетін
әдіс болып табылады. Ойын түріндегі лексикалық бағыттағы жаттығулар оқушылардың зейінін,
танымдық қызығушылықтарын дамытуға ықпал етіп, сабақта жағымды психологиялық ахуал
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туғызуға септігін тигізеді. Мысалы: мазмұндық, рольдік ойындар, баланың есте сақтауын, зейінін,
қиялын қалыптастыратын ойындар.
Сумкада не бар ойыны (What’s in the bag?) Мұғалім алдымен балаларға бір сумка алып
келеді. Балалардан сұрайды. Балалар сумкада не бар? Балалар ішінде дәптер, қалам, кітап бар деп
айта бастайды. Мұғалім бұл ойынды сабақ соңында қолданса болады. Әсіресе жаңа сөздерді еске
түсіру үшін қолдануға болады. Мұғалім сумканың ішіндегі заттармен таныстырады. Сумкада не
бар? Мұғалім оқушылардан What’s this? Сұрағы арқылы затты көрсету арқылы сұрайды. Мысалы:
Pen, copybook, pencil, ruller, rubber деп көрсетеді. Сосын оқушыларға жеке – жеке қайталатады.
Сөздерді ұмытпау керек. Сосын оқушыларға сумка ішіндегі заттарды таратып беріп, оқушылардан
осы заттарды мына сұрақ арқылы сұрауға да болады. Мысалы: Who has a pencil? Who has a ruller?
Жауап бергенде оқушылар кімде екенін табу керек. Оқушылар тапса Janar has a pencil деп табу
керек.
Сұрақтар сайысы (Question Race).
Бұл ойынның шарты мұғалім сол сабаққа қатысты сұрақтар қойылады. Осы сұрақтар
оқушыларға таратылып беріледі. Оқушылар сол сұрақтарға дұрыс жауап беру керек. Мысалы
жыл мезгілдерін өткен кезде суреттер арқылы да мынадай сұрақтар арқылы қолдануға болады.
1.How many seasons are there in a year?
2.What are they?
3.How many months are there in a year?
4.What are they?
5.What season is it now?
6.What month is it now?
7.How many days are there in a week?
8.What are they?
Осы сұрақтар арқылы оқушылардың сөйлеу қабілеттері артып, сөздік қорлары молайып,
сабаққа деген қызығушылығы артады.
Білім беру ойындары лингвистикалық және психологиялық кедергілерді жеңуге көмектеседі.
Оларды қолданутабиғи қарым – қатынас жағдайында сөйлеу дағдыларын игеруге шоғырлануға
мүмкіндік береді [4, 46 б].
Лексикалық материалды меңгеру процесін едәуір жеңілдететін келесі бір әдіс көрнекі
құралдар болып табылады. Бұл шет тілдерін оқытуда кеңінен қолданылады. Көрнекі құралдарға
диаграммалар, суреттер, бейнежазбалар жатады. Кестелер оқушыларға әңгіме, талқылау немесе
хабарлама барысында мазмұны бойынша сөйлемдерді дұрыс құруға, ойын дұрыс жеткізуге, көбінесе
сөздік тірек ретінде қызмет етеді. Сабақта көрнекі құралдарды пайдаланудың артықшылықтары:
− Ағылшын сыныптарында көрнекі материалды қолдану оқушылардың сөйлеу
белсенділігін едәуір арттырады;
− Лексикалық бірліктердің жақсаруы, яғни бұрыннан білетін сөздерді еске түсіріп,
ситуацияға байланысты дұрыс қолданады;
− Көрнекілік материалдар сабақты түсінікті және қызықты етеді және сабақта байқалмайтын
заттар мен құбылыстар туралы түсінік береді;
− Білім алу барысында вербальды және көрнекілік тәсілдер арасында байланыс
орнатылады.
Flashcards (карточкалар) – бұл сөз үйренудің ең танымал әдісі. Карточкалар үшін шағын
форматтағы жазбалар үшін парақтар блоктарын пайдалануға болады. Бір жағында сөз, екінші
жағында-аударма, транскрипция және мысал жазуға болады. Әр түрлі түсті карточкалардың
блоктарын тақырыптар, тіл бөліктері, синонимдік қатарлар және тағы басқалар бойынша
топтастыруға болады. Карточкаларды тоқтатқышпен (ыңғайлы болу үшін резеңкемен тартуға
болады) бүктеу және оқушылар әрдайым өздерімен бірге қоғамдық көлікке, емханаға, паркке алып
жүруге өте ыңғайлы. Есте сақтау оңай болу үшін ерекше қиын сөздер бар карточкаларды жеке
топтастыруғы болады. Ағылшын сөздерін мұндай есте сақтау өте тиімді, өйткені тақырыптық
карточкаларды қолмен жазу және олармен тұрақты жұмыс істеу кезінде жадыда берік сақталып,
керек жағдайда тез еске түседі. Сондықтан сөзді басып шығару емес, оны қолмен жазу маңызды.
Стикер – карточкалар ағылшын тілін үйренуді енді бастаған жандар үшін де ең танымал әдіс.
Ағылшын сөздері бар өздігінен жабысатын карточкалар үйдің барлық заттарына жапсырылады .
Бірнеше күн бойы сол жапсырма карточкаларға көз салып, сөздерді қайталау қажет. Мұндай әдіс
тұрмыстық саладағы сөздерді есте сақтау үшін тілді үйренудің бастапқы кезеңінде жақсы. Оны
баланы оқыту үшін ойын түрінде немесе ағылшын тілін бүкіл отбасы оқыған кезде қолдануға
болады.
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Синоним, антонимдер арқылы семантизация. Мысалы, «beautiful» («әдемі») сөзін біле
отырып, оқушылар антоним деген не екенін түсінсе, «ugly» («ұсқынсыз») сөзінің мәнін оңай
болжай алады.
Әдетте балалрдың сабаққа деген назары тұрақсыз болып келеді. Сондықтан сабақ тұрғысынан
күйзелісті жеңілдететін, балалардың назарын аударатын, жағымды эмоционалды көңіл-күй
тудыратын жұмыс түрлерін ұсыну өте маңызды. Рифмдерді, өлеңдерді оқу балалардың жас
ерекшеліктеріне және психологиялық ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Себебі оларды есте сақтау
оңай, ырғағы, дыбыстың қайталануы сияқты сипаттамалары бар. Поэзияны үйрену балаларға
рахат сыйлайды, ұзақ уақыт жадында қалады. Рифманың арқасында лексика-грамматикалық
құрылымдар ауызша сөйлеуде оңай іске асырылады.
Бұл жерде шешуші мән – сөйлеу мәнерін қолдану, мұнда әндер мен өлеңдер проза материалына
қарағанда көптеген артықшылықтарға ие. Оларды енгізу оңай, есте сақтау оңай, хормен ән
айтуға болады, бұл оқушыларды психологиялық қысымнан босатады. Шынайы ән материалында
күнделікті сөйлеу тілінде қолданылатын тұтас сөйлемдер мен жеке лексикалық бірліктер жиі
кездеседі. Бұл жерде тек мұғалім оқушылардың жас ерекшеліктеріне және тақырыпқа сай келетін
әндер мен өлеңдерді дұрыс таңдап алуы өте маңызды.
Қорытындылай келе, егер біз лексикалық бірліктерді білмесек, онда біз өз ойларымызды
батыл айта аламыз, тіпті қарапайым сөйлем құрап айта алмаймыз, сондықтан лексика бұл іргетас
деп сеніммен айта аламыз, біз шет тілдерін үйренуді лексиканы оқудан бастауымыз керек. Егер біз
күн сайын 5 сөзден үйренетін болсақ, онда жылына біз шамамен 1825 сөзді білетін боламыз және
ағылшын тілінде еркін сөйлесе аламыз. Қандай да бір шет тілін үйрену асқан сабырлық пен ұзақ
уақытты және тынымсыз ізденісті талап етеді.
Жаттығулар шет тілін оқытудың басты мақсатына жетудегі жетекші құрал болып қала береді
– сұрақ қоюға, өз пікірін білдіруге, өткен, қазіргі немесе болашақтағы оқиғалар туралы айтуға,
басқаша айтқанда, қарым-қатынас жасай алатын коммуникативті тұлға қалыптастыру. Қазіргі
уақытта оқытудың жаңа белсенді әдістерін қолдануға әкеліп соқтырған білім деңгейін көтеру
туралы мәселе туындады. Осы саладағы зерттеулердің өзектілігі – баланың тілдік кедергілерді
еңсеруіне көмектесу және оған ағылшын тіліне деген сүйіспеншілікті ояту. Бала неғұрлым ертерек
ағылшын тілін үйрене бастаса, оқу процесі соғұрлым қиындай түсетіні бұрыннан дәлелденген,
дегенмен, менің ойымша, бұл дәлелді әр баланың жеке қабілеттері тұрғысынан қарастыру қажет.
Мұғалімнің сабақты дұрыс ұйымдастыра білуіне және сабақ өткізудің қандай да бір түрін сауатты
таңдауына көп жағдайда оқу процесінің тиімділігіне байланысты болады.
А.С. Любченко университеттерде де, мектептерде де шет тілін оқытуға қатысты өте маңызды
мәселе бар деген қорытындыға келді. Ол қазіргі таңдағы жаңа лексиканы оқытц процесінің
ерекшеліктері жақсы түсінілмегендігі [5, 215 б].
ХХІ ғасыр – жоғары технологиялар ғасыры. Мұғалімдер сабақта компьютер, бейне және аудио
аппаратуралар, спутниктік теледидар, Интернет сияқты түрлі техникалық құралдарды пайдалануға
мүмкіндік алды. Ал бұл шет тілі сабақтарын қызықты және нәтижелі етуге, оқушылардың шет тілін
үйренуге деген ынтасын арттыруға мүмкіндік береді. Жаңа техникалық құралдарды пайдалана
отырып, оқушылар тек шет тілін үйреніп қана қоймай, сонымен қатар оны толық пайдалана алады,
мысалы, шетелдік құрдастарымен электрондық пошта арқылы хат алмасуға (бұл оқушыларға хатта
жаттықтыруға мүмкіндік береді), сондай – ақ веб-камераны пайдалана отырып тікелей сөйлесуге
(бұл оқушыларға сөйлеу тілін жаттықтыруға мүмкіндік береді) болады.
Сабақ өткізудің дәстүрлі емес формалары оқушылардың оқылатын пәнге деген
қызығушылығын арттыруға ғана емес, сонымен қатар олардың шығармашылық дербестігін
дамытуға, түрлі білім көздерімен жұмыс істеуге үйретуге мүмкіндік береді . Сабақ өткізудің
мұндай формалары сабақтың дәстүрлігін «түсіреді», ойды жандандырады. Алайда, оқу процесін
ұйымдастырудың осындай формаларына жиі жүгінудің орынсыз екенін атап өту қажет, өйткені
дәстүрлі емес сабақ тез дәстүрлі бола алады, бұл, сайып келгенде, оқушылардың пәнге деген
қызығушылығының төмендеуіне әкеледі.
Сөздік қорының жеткіліксіздігі оқушыларда сенімсіздік сезімін тудырады, сол себепті олар
шет тілінде сөйлеуді қаламауы мүмкін. Осылайша, сабақтың негізгі міндеттерінің бірі оқушылардың
сөздік қорын кеңейту болып табылады.
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MODERN TECHNOLOGIES IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE
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Қазіргі уақытта технологиялардың әсерінен мәдениетаралық коммуникация елеулі
өзгерістерге ұшырады. Ерте заманнан бері жаңа жaңалықтaрды білудің құралы болған тәжірибе
мен aқпaрaт алмaсудың рөлі, ғылыми жаңалықтардың жетістігі туралы білім өз мақсатын өзгертеді.
Түйін сөздер: Жаңа технологиялар, мәдениетаралық қарым-қатынас, әдістер, жаһандық
трансформация, тіл.
New technologies occupy an important milestone in the life of modern man, becoming the main
attributes of everyday life. Undoubtedly, they will play a larger role, expanding the boundaries of human
capabilities. Today, globalization has gained more intense momentum, reflecting the impact of one person
from one region in the lives of people in other regions.
On the one hand, the horizons of applied Economics have expanded, and everyone’s daily activities
are improving. On the other hand, with its disruptive power, modern technologies pose a serious challenge
to the very life of the world order,as well as to each individual person.
It is important to emphasize that the active introduction of new technologies changes the foundations
of the role of the language of communication, intercultural communications, etc.
Throughout its history, «homosapiens» has not experienced such an impact of innovation, which
gradually accompanies it in a certain way dependent on the created technologies. The cross-cutting
specificity of new technologies permeates all branches of human activity. The huge flow of data does not
allow us to go deeper into the specific subject of the issue under consideration, thereby increasing the
importance of information reliability [1]. The post-truth era that people entered leaves no exceptions and
adhoc dimensions.
With regard to the global transformation of economic activity processes, modern scientists are
divided into those who see them as signs of progress, society and progress, and those who emphasize «the
danger of the information flow and the great dependence and lack of freedom that the global information
network imposes» [2]. Today, the global elite of technology giants like Facebook, Microsoft, Google, and
SpaceX is divided into two blocks. One, led by such geniuses as Elon Musk, calls for foresight and the
exclusion of possible harm to humanity. Another block, led by mark Zuckerberg, points to the excessive
caution of the former and sees only the positive effect of technological dominance.
Based on two opposite currents of thought regarding new technologies, the division into two
camps is seen in almost all industries, including the issue of learning foreign languages. In relation to the
arguments of the dispute and in relation to the visavis traditional methods used. Use of end-to-end, shortterm language courses with methodology in higher education institutions. A dialogue that seems to touch
on the essence and history of languages, which are a tool for cooperation and communication.
New technologies also affect the problems of employment of the younger generation, the
disappearance of certain professions and the subsequent transformation of entire sectors of the economy,
including philologists of foreign languages. Distros who fails to leave the proscenium of the global
dialogue of scientists. Scientific circles and futurists are constantly writing off entire professions that can
sink into summer under the pressure of digitalization and automation.
The risk of extinction is more related to the transformation of the use of the language itself, its needs
more as a business attribute than as a separate profession. Therefore, these skills can be acquired with less
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effort and a shorter time frame. The objective question is whether the profession of linguist will lose its
place with the arrival of new technologies. Are they able to respond adequately to the challenges posed by
disruptive foreign language learning technologies? In academic circles, questions are often asked about
the need to teach foreign languages at all, and their study as a specific profession is questioned.
Universities have been changing different methodologies and approaches to language teaching over
the years. Along with this, today a lot of new technologies and applications allow you to learn individual
foreign words, instantly translate them and reproduce them in memory based on simulation gadgets. The
world wide web film industry also serves as a platform for learning foreign languages using subtitles.
Google and Microsoft are creating whole technologies to replace translators and philologists of a foreign
language. Of course, for a more impartial answer to the above-mentioned questions, a deep analysis of the
issue’s problems will be required [3].
However, a quick glance shows that massive open online courses like Coursera make not only basic
education available, but also basic science. The popularity of such courses and webinars demonstrates an
important trend that, on the one hand, shifts not only the paradigm itself, but also the characterization of
the profession of native speakers of foreign languages. Language proficiency is no longer a professional
attribute, but rather a mandatory secondary quality. One of the most popular, Knewton, uses student
activity tracking and big data analysis to give personalized recommendations on the learning path.
The main criticism of traditional methods of teaching languages is their desire to achieve absolutism,
that is, the teaching of everything, in the desire to transmit all the necessary and unnecessary information
[4]. The routine of daily classes in the University program reduces the motivation and incentive for further
training.
Students take a comprehensive program, going through in detail grammar, linguistics, phonetics
etc. as separate items. In other words, not even the language itself is taught, but a certain subject that tells
about learning a foreign language, with a certain number of examples [5].
The traditional method of teaching foreign languages may be outdated, it has become boring and
difficult each time, while the result is achieved for too long. Learning and memorizing, large texts that need
to be read and translated, and sometimes retold [6]. The objective question is whether it is appropriate to
grow new philologists, given that language learning was achieved in a short period. The role of a foreign
language has long been reshaped by its necessity as an attribute of a business person who, in addition to
knowledge of the industry, regardless of whether it is information technology or nuclear energy, must
know English or Chinese. Does a person need a second specialty for this purpose?
In this regard, the conclusion is that there is no doubt about the dividends of modern technologies.
Today, technology allows you to significantly reduce the period of time for learning a foreign language.
New methods are being improved and make it possible to simplify outdated methods of learning based on
incentives and motivation. Experienced tools like studying with a stack of books by desktop translators
have been replaced with modern computer and mobile applications. The unlimited possibilities of the
Internet economy allow you to learn languages online. The world wide web offers a variety of methods
for learning languages, and understanding the basic basics. Teachers as well as students are offered a wide
range of tools for learning foreign languages.
At the same time, you should be careful in exaggerating the role of the above-mentioned technologies.
New methods allow you to achieve a certain level of language knowledge, which may not always be
universal for universal use. In most cases, the new methods provide a short set of courses to improve the
level of language proficiency based on the existing database.
Against the background of criticism about long-term training, the market for foreign language
training services began to offer short, simplified methods of teaching languages, which, depending on
the price, differed in both the quality and time span of training. However, the lack of accurate statistics
does not allow us to objectively assess the effectiveness of the methodology of such schools, which offer
a short path to learning foreign languages. The effectiveness of these schools differed in the possibilities
of using communicative methods of language learning, in particular, in the possibilities of sending an
exchange to a natural environment where the language is the native or state language, allowing you to
effectively learn learned words and correct grammatical errors.
However, traditional methods of learning foreign languages in higher education institutions are
constantly being improved, being constantly under the requirements of international and state standards.
On the basis of constant system transformations, time and efficiency are eliminated and the return for
students is increased. Of course, we should not rely only on the possibility of covering up the ability to
prove the confirmation of state standards.
In the stream of new methods and changes in teaching foreign languages, the dispute still not be
human role, ongoing mentorship, and periodic checking of the received material that identify the need for
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adjustments and further work. Large-scale automation and artificial intelligence, despite the simplification
of methods and language courses, still cannot replace the important link between the transfer of knowledge
between the student and the teacher. The communication ecosystem between the student, his/her costudents and the teacher remains a strong language learning institution. In a world where technological
progress is moving at an accelerated pace, practical teachers will always be in demand. The transmission
of emotion and the right messages will always be a cornerstone, both in international relations and in
cross-cultural communications. Pedagogy is evolving as a discipline, the rules are changing, and the old
methods are being degraded and gone. A reasonable question arises: can an artificial intelligence product
set specific deadlines for completing tasks and check them? Will it distinguish the emotional disposition
of the student or student and select appropriate methods and approaches?
Despite all the disadvantages, the traditional method has its advantages: systematic grammar
learning. Also, deep work with pronunciation, grammar, practical application of skills and related
paperwork increases the level of professional language proficiency.
As practice shows, today there is a wide range of methods and educational tools for learning foreign
languages. The reduction of language barriers based on modern translation technologies has not reduced
the level of need for learning foreign languages. With the advent of an era of new technology clearly was
the importance of the quality of language proficiency, which depends on led negotiations, the conclusion
of specific projects, as well as further cooperation, both interstate and in the corporate sector.
An important element is a systematized complex of education that provides a high-quality method
of teaching languages based on experience.
Moreover, the unspoken requirements for foreign language owners have also increased, and today,
to be considered at a professional level, it is not enough to have a spoken language or a language at
the level of shopping. Foreign language proficiency already represents a person who is able to conduct
industry expertise, know the legal, political and economic aspects of negotiations, the ability to see the
risks, both in large volume contracts, and in the ability to write beautiful speeches in the language is no
worse than a person for whom this language is native.
In this context, the role of system education, which is based on traditional methods of teaching a
foreign language, is very important.
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ШЕТТІЛДІК БІЛІМ БЕРУДЕ ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАНДАРДЫ
ДАЙЫНДАУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ КОММУНИКАТИВТІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІ
ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ
Г.А. Сеитова
Докторант, Абылай хан атындағы ҚазХҚ және ӘТУ, Алматы қ.

Берілген мақала қазіргі тез қарқынмен дамып жатқан заман, қоғам талабының сұраныстарын
қанағаттандыра алатын, білімді, білікті, түрлі орта мен жағдаяттарға уақытылы бейімделе алу
қабілеттеріне ие техникалық мамандар даярлау ісінде шеттілдік коммуникативті құзыреттілікті
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қалыптастырудың маңыздылығын айқындайды. Коммуникативті құзыреттілікті қалыптастырудың
жолдары көрсетіледі. Шеттілдік коммуникативтік құзыреттіліктің қолданбалы сипаттамасы
құзыретті маман қалыптастыру мақсаттарына сәйкес келетін оқу тәсілдерінің жаңа әдістерін
іздестіруді қарастырады. Студенттердің коммуникативтік құзыреттіліктерді игеруі олардың шет
тілін кәсіби қажеттіліктерді қанағаттандыру, жеке және іскерлік қарым-қатынастар орнату және
кейінгі өзін-өзі жетілдіру үшін қолдануға мүмкіндік беретін деңгейде меңгеруді қалыптастыруға
бағытталған.
Түйін сөздер: шеттілдік білім беру, техникалық мамандықтар, коммуникативті құзыреттілік.
Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарына арналған
мемлекеттік бағдарламасының мақсаты экономикамыздың тұрақты өсуі үшін сапалы
білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету арқылы білім берудің бәсекеге қабілеттілігін арттыру,
адами капиталды дамыту [1]. Осы мақсатқа жету жолында еліміздің білім беру саласында
әр тараптан жан-жақты жұмыстар атқарылуда. Қазақстан Республикасының экономикалық
өсімін ұлғайтудың бірден-бір жолы әр сала бойынша, оның ішінде техникалық салалар
бойынша кәсіби құзыретті нағыз өз ісінің мамандарын даярлау. Болашақ инженерлердің
қазіргі жаһандану кезеңінде кәсіби құзыреттіліктерінің бірі ретінде шетел тілінде өз саласы
бойынша аудармашы немесе делдалдар көмегінсіз кәсіби қызмет жүргізу, яғни коммуникация
орната алу мүмкіндігі болып отыр.
Заманауи әлем талаптарына сай шеттілдік коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырудың
ерекшеліктерін зерттеу халықаралық деңгейде кәсіби қарым-қатынастарды дамытатын және еңбек
нарығының шарттарын ескере отырып жұмыс істей алатын жоғары білікті мамандарды даярлау
қажеттілігіне байланысты. Халықаралық кәсіби байланысты кеңейту, шетелдік әріптестермен
іскерлік келіссөздер жүргізу, шет тіліндегі техникалық құжаттамамен жұмыс істеу, шетелде
өндірістік тәжірибеден өту мүмкіндігі болашақ инженерлерді оқытуда шет тілінің мүмкіндіктерін
барынша толық пайдалануды және техникалық мамандықтар бойынша оқитын студенттердің
шеттілдік құзыреттілігін қалыптастыруды талап етеді. Шеттілдік білім берудің заманауи
теориясының ақырғы мақсаты мәдениетаралық коммуникативті құзыреттілік деңгейіне дейін қол
жеткізу болып табылады [2].
Шет тілін оқытудың басты мақсаты мазмұны коммуникативтік әрекеттің біліктіліктері
мен дағдыларын қамтитын кәсіби қызметтің мүшесі – болашақ инженердің шеттілдік
коммуникативтік құзыреттілігін дамыту болып табылады. Коммуникативтік құзыреттіліктің
теориялық және қолданбалы сипаттамасын ажырата білу қажет. Бұл мәселенің теориялық және
практикалық зерттемелері қарым-қатынасты ұйымдастыру мен жүргізу дағдыларын жетілдіру
және қалыптастыру үдерісіне тікелей әсер ететін сыртқы және ішкі коммуникативтік факторларды
анықтауға бағытталған.
Тілдік емес университетте шет тілін оқыту меңгерген білімдерді болашақ кəсіби
қызмет саласында пайдалануға бағытталған кәсіби тілдік дайындықты тереңдетуді
қарастырады. Студенттердің коммуникативтік құзыреттіліктерді игеруі олардың шет
тілін кәсіби қажеттіліктерді қанағаттандыру, жеке және іскерлік қарым-қатынастар орнату
және кейінгі өзін-өзі жетілдіру үшін қолдануға мүмкіндік беретін деңгейде меңгеруді
қалыптастыруға бағытталған. Шет тілдік коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру
ғылыми-тәжірибелік маңызы бар міндеттердің бірі болып табылады. Теориялық тұрғыда
коммуникативтік құзыреттілік оның құрамдас бөліктерінің қалыптасу деңгейі болашақ
маманның коммуникативтік құзыреттілігін дамыту бойынша жұмыстың тиімділігін
анықтайтын көпкомпонентті феномен ретінде ұсынылады. Бұл зерттелетін құбылыстың
компоненттік құрамының әр түрлі түсіндірілуіне қарамастан, тіл, сөйлеу және әлеуметтікмәдени құзыреттілік сияқты негізгі элементтер тілдік емес университетте шет тілін оқытудың
мазмұны мен мақсаттарын толығымен көрсетеді [3]. Коммуникативтік құзыреттіліктің
теориялық аспектісі пікірталасшының вербальді әрекеттерін барабар түсінуін білдіретін
әлеуметтік-психологиялық және лингвистикалық факторларды ескере отырып қарымқатынасты ұйымдастыру, рецептивті ұстаным, тілдік материалды іріктеу конвенциясы
сияқты қарым-қатынас стратегиясы, ұстанымы түсініктері кіретін қарым-қатынас үдерісін
сипаттайтын терминологиялық аппараттың ең маңызды тұжырымдарына негізделеді [4].
Шеттілдік коммуникативтік құзыреттіліктің қолданбалы сипаттамасы құзыретті маман
қалыптастыру мақсаттарына сәйкес келетін оқу тәсілдерінің жаңа әдістерін іздестіруге бағытталған.
Шет тілін оқытудың өнімді аспектілерін жобалық әдіснама, ойын технологиясы, интерактивтік
және модульдік оқыту технологиясы әдістерін монологты (шет тіліндегі шағымдану, сілтеме,
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аннотация, мәтіндерді аудару) және диалогты сөйлеу сияқты көпаспектілі оқыту шеңберінде
іске асыру арқылы тиімді түрде түсіндіруге болады. Шеттілдік коммуникативтік құзыреттілікті
қалыптастырудың аталған әдістері тәжірибелі-бағдарлы сипатқа ие кәсіби құзыреттіліктің бір бөлігі
ретінде білім алушылардың бойында кәсіби тапсырмаларды шешу қабілеттілігін қалыптастыруға
көмектесе алады [5].
Лингвистикалық емес университеттің білім беру жағдайында коммуникативтік құзыреттілігін
дамыту және жетілдіру процесінде әлеуметтік және кәсіби контекстті зерттеу, ұжымдық, әлеуметтік
маңызы бар және жеке айнымалылардың үйлесуі ерекше маңыздылыққа ие болады. Осылайша,
шеттілдік коммуникативті құзыреттілік, үнемі ұтқырлық пен ауыспалылыққа қарамастан, болашақ
кәсіби іс-әрекеттегі студенттердің келесі сөйлеу ұстанымы және қарым-қатынасына арналған
нұсқаулық ретінде қызмет ететін білім жиынтығы ретінде қабылданады.
Шеттілдік коммуникативтік құзыреттілік ана тілі болып табылмайтын тілде белгілі бір
жағдаятқа байланысты мәтіндерді қабылдау және өңдеу бойынша әрекеттерді жүзеге асыру
үшін қажетті білімдер мен дағдылар жиынтығы ретінде анықталады. Сонымен бірге, ақпарат
алмасуда ғана емес, қарым-қатынаста және қабылдауда, сондай-ақ байланыс тақырыбысубъектілік сипатта көрсетілген байланыс қызметінің негізгі функцияларын ескеру қажет.
Тілдік емес жоғары оқу орындарының студенттеріне шет тілі бейінді емес, пәнаралық пән
ретінде оқытылады, алайда болашақ маманның жеке және кәсіби қасиеттерін қалыптастыруға
бағытталған барлық мамандықтарда міндетті түрде оқыту пәндеріне енгізілген. Сондықтан
шеттілдік коммуникативтік құзыреттілік түсінігін кәсіби шеттілдік коммуникативтік
құзыреттілік тұжырымдамасына дейін тарылту кәсіби салада шет тілінде қарым-қатынас
орнатуға қабілетті болуды білдіреді. Тілдік емес университеттің түлегі үшін, бұл, ең
алдымен, кәсіби маңызы бар ақпаратты алу үшін басқа тілдегі мәтіндерді қабылдауға дайын
болуы. Дегенмен, мәтін және онымен жұмыс – ол шынайы және қол жетімді, бірақ шеттілдік
коммуникативтік құзыреттілікті іске асырудың жалғыз нысаны емес.
Тілдік емес университетте шет тілін оқыту мына мақсаттарға жету арқылы жүзеге асырылады:
− практикалық: студенттердің бойында кəсіби ортада тиімді қарым-қатынасты орнатуды
қамтамасыз ету үшін жалпы және кәсіби бағытталған коммуникативті сөйлеу құзыреттілігін
қалыптастыру;
− білім беру: студенттердің өздігінен білім алу қабілетін қалыптастыруға ықпал ету;
− танымдық: студенттерді академиялық қызметке тарту;
− дамытушылық: студенттерге жеке мотивацияны (құндылықтарды, идеалдарды)
дамыту мақсатында студенттердің жалпы біліктіліктерін қалыптастыруға көмектесу, тілдің
пайдаланушылары ретінде студенттердің сенімін нығайту, олардың тілге деген оң көзқарасын
оңтайландыру;
− әлеуметтiк-мәдени: әр түрлi кәсiби жағдайларда жұмыс iстеудiң ең жақсы тәсiлiн табу үшiн
әртүрлi және халықаралық әлеуметтiк-мәдени мәселелерді түсiнуге қол жеткiзу;
− мәдениетаралық: шетел тілін лингвистикалық құзыретті қалыптастыратын лексикалық,
грамматикалық, семантикалық, фонологиялық, орфографиялық, ортофикалық заңдар жүйесі
ретінде, сонымен қатар басқа мәдениетті түсіну және мәдениетаралық қарым-қатынастарды
қалыптастыру құралы ретінде шет тілін білу үшін жағдай жасау.
Кәсіби қызмет жағдайында ауызша қарым-қатынас, іскерлік хат алмасу, шетелдік ақпарат
көздеріне аналитикалық өңдеу жасау, ауызша сөйлеу, компьютерлендірілген автоматты аударма
жүйелерін және электронды сөздіктерді пайдалу қажеттілігінің туындайтынына студентті алдыналу дайындау орынды. Егер де кәсіби коммуникацияның осы түрлеріне дайындау қиындық
тудырса, онда студентке кем дегенде шеттілдік білім мен дағдыларды пайдаланудың мүмкін
түрлері мен формаларын таныстырып, шет тілін меңгеру үдерісін өздігінен жалғастыруға
қабілетті ету керек. М.В. Бернавской инженерлерді дайындаудағы кәсіби коммуникативтік
құзыреттілікті қалыптастыру мысалында когнитивті, интерактивті, перцептивті аспектілерді
бөліп көрсеткен [6].
Оқу барысында студенттер шет тілін тек тілдік жүйенің (фонетикалық, грамматикалық,
лексикалық, синтаксистік) барлық деңгейлерінде оның заңдылықтарын ескере отырып, кәсіби
және кәсіби емес салада ауызша және жазбаша түрде ғана емес, сонымен қатар қарым-қатынасты
әңгімелесушілердің мәдени және этникалық сипаттамаларын, әлеуметтік мәртебесін ескере
отырып жүргізудегі тілдік және сөйлеу ұстанымдарының ерекшеліктерін үйренеді. Шеттілдік
коммуникативтік кұзыреттілікті тілдік емес университетте қалыптастырудың педагогикалық
шарттары шет тілін меңгерудің барлық кезеңінде енгізілетін тұрақты және жүйелі болуы қажет
және мыналарға әкелуі керек:
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1) Шеттілдік коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру үдерісінің субъектілері шеттілдік
коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастырудың барынша жоғары деңгейіне жету мақсатында
білім беру үрдісін ұйымдастырудың әртүрлі нысандарын қамтиды;
2) оқу үрдісін ұйымдастырудың формалары шет тілін қолдану арқылы ұстаным дағдыларын
қалыптастыру жағдаяттары жататын дәстүрлі және инновациялық әдістерді қамтиды;
3) аудиториялық және өзіндік жұмыс түрлері студенттер тарапынан қызығушылық пен
жағымды эмоциялар тудыратындай етіп ұйымдастырылады;
4) оқытушы шеттілдік коммуникативтік құзыреттілікті дамыту үдерісінде студент үшін
серіктес, көмекші, әріптес болады;
5) студент педагогикалық үдерістің толық қатысушысы және проблемаларды шешуде тең
құқыққа ие болады;
6) студенттер шет тілін үйренуге бөлінген уақыттың жетіспеушілігін толықтыру мақсатында
тек сыныпта ғана емес, сонымен қатар белсенді өзіндік жұмысқа араласады;
7) студенттердің тұлғалық және жеке қасиеттері ескеріледі;
8) оқу барысын шынайы қарым-қатынас жағдайына барынша жақындату;
9) жеке жұмыс қоршаған ортаны ынталандырушы рөлін ескере отырып, ұжымдық қызмет
арқылы жүзеге асырылады;
10) студенттер бақылау іс-шараларының барысында өздерінің нәтижелерін тексере алады.
Жоғарыда сипатталған жалпы дидактикалық принциптерді ескере отырып, заманауи
инновациялық педагогиканың дамуына, тілдік емес университет студенттерінің шеттілдік
коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру бағытына және тиісті тәсілдерге, сондай-ақ
оқу үрдісін ынталандыратын факторларға назар аудара отырып, біз педагогикалық жағдайды
мақсаттарына қарай төрт топқа бөлуге кеңес береміз:
1) ынталандырушылық – қызығушылықты арттыруға бағытталған педагогикалық іс-шаралар;
2) мағыналы – құзыреттіліктерді қалыптастыру мен топтастырудың түрлері мен әдістері;
3) партисипативті – студенттің педагогикалық үдеріске белсенді араласуы;
4) қызметтік – нақты қарым-қатынас жағдайына жақын қызметтің жағдайларын жасау [7].
Қорытындылай келе, жоғары білім дәстүрлі түрде білім беру жүйесіндегі түпкілікті байланыс
және адам әлеуетін дамытудың маңызды факторы болып табылады. Білімге негізделген экономика
жоғары білімді және шет тілін білетін адамдар санының артуын талап етеді. Білім берудегі басты
міндет – адамның қиындықтарды еңсеру қабілетін жоғарылату, яғни үздіксіз өзгеретін жағдайларға
тез бейімделуге қабілетті болу.
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ШЕТЕЛ ТІЛІН ОҚЫТУДА МӘДЕНИЕТАРАЛЫҚ КОММУНИКАТИВТІК
ҚҰЗІРЕТТІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСТАРДЫ
ПАЙДАЛАНУДЫҢ ӨЗЕКТІЛІГІ
А.А. Буенбаева
Магистрант, КазНПУ им. Абая, г. Алматы

Мақалада шетел тілін оқытуда заманауи интернет-технологияларды қолданудың өзектілігі
қарастырылады, сондай-ақ сабақта, оқушылардың өзіндік жұмысында веб-технологияларды
қолданудың маңыздылығы мен тиімділігі талданады. Автор шет тілін оқытуда ақпараттық
технологияларды қолданудың орындылығына әртүрлі көзқарастарды талдайды және қазіргі
заманғы технологияларды пайдалану барысында оң әсердің көрнекі мысалдарымен нығайтып,
осы мәселе бойынша тұтас ұстанымды білдіреді.
Түйін сөздер: интернет-ресурстар, веб-технологиялар, коммуникативтік технологиялар,
Интернет-технологиялар, мультимедиялық құралдар, оқушылардың өзіндік жұмысы, әлеуметтік
желілер, шет тілін оқыту
Соңғы жылдары шетел тілдерін оқыту саласында интернет-ресурстарды пайдаланудың
маңыздылығы мен орындылығы туралы мәселе жиі талқылануда. Шет тілдерін оқытудың заманауи
әдістері үздіксіз техникалық прогреспен, сондай-ақ оқыту процесінің технологиялық жаңаруымен
тығыз байланысты. Жоғары технологиялар саласындағы соңғы жетістіктер мен ғаламдық Интернет
желісін тарату шетелдік оқытушылар алдында сондай-ақ, оқушылардың өздері үшін оқу процесін
одан әрі жетілдіру үшін үлкен мүмкіндіктер ашуда. Білім берудің даму деңгейінің жоғарылауымен
байланысты оның ақпараттық әлеуеті әлемдегі білім беру үдерісіне айтарлықтай әсер етті. Жаңа
білім парадигмасы бірінші орынға баланың білімін, білігі мен дағдысын ғана емес, оның жеке бас
тұлғасын, білім алу арқылы азамат ретінде дамуын қойып отыр. Дəстүрлі оқыту оқушыларға дайын,
жаңаша оқыту технологиясы процесін ұйымдастыру, басқару жəне бақылау болып табылады.
Жаңаша оқыту технологиясы — белгіленген мақсатқа нəтижелі қол жеткізуді қамтамасыз етуде
оқытудың формасы, əдістері мен құралдарын ашып көрсетіп, оқу бағдарламасында белгіленген
оқытудың мазмұнын жүзеге асыру тəсілі. Оқытуды жаңаша ұйымдастыруда мына міндеттерді
қамтуы тиіс:
− оқушыларды оқу үрдісін басқаруға қатыстыру;
− ұжымдық іс-əрекетті ортақ қарым-қатынас құралы ету;
− деңгейіне қарап саралап, ерекшелігіне қарап даралап оқыту.
Шетел тілдерін оқытуда Интернет-ресурстарды қолданудың өзектілігін,оларды пайдаланудың
нәтижелілігі мен қолайлылығы, үнемділігі қазіргі заманғы ақпараттық қоғам жағдайында қандай
да бір құралдарды қолданумен себептеледі. Жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың
орындылығы оқытудың тиімділігін арттырудағы қазіргі заманғы білім берудің қажеттіліктерімен,
атап айтқанда, қазіргі оқушылардың сыни ойлауын, зерттеушілік, креативті тұрғыдан оқу
қабілетін, дербес оқу дағдыларын қалыптастыру қажеттілігімен негізделеді [5]. Шетел тілін
оқытуда Интернет-технологияларды пайдалану оқыту процесін жаңғыртуға ұмтылумен ғана емес,
сонымен қатар веб-технологиялар базасында жеке тұлғаға бағытталған тәсілді іске асыру мүмкін
болатын фактімен де байланысты [4]. Теориялық және практикалық сабақтар барысына интернеттехнологияларды енгізу идеясы Э.Я. Соколованың пікірінше, шетел тілі бойынша бүкіл әлемдегі
оқытушылар мен әдіскерле рарасында кеңінен таралған. Оқытудың дидактикалық аспектілері
белгілі ғалымдар мен педагогтер Э.Г. Азимов, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, И.О. Логинов,
Е. И. Машбиц, Р.П. Мильруд, Е.С. Полат, Н.Ф. Талызина, И.В. Роберт, А.В. Хуторский және т.б.
тарапынан зерттелген.
Шет тілі сабақтарында және сабақтан тыс қызметте Интернет-ресурстарды пайдалану
бірқатар даусыз қасиеттерге ие, атап айтқанда оқушылардың танымдық белсенділігі мен
уәждемесін арттырады, жоғары сапаны қамтамасыз етеді оқу процесі мен оқушылардың өзіндік
іс-әрекеті, себебі оқушылар көп уақыт виртуалды әлемде өткізіледі және әлеуметтік желілер
мен мобильді қосымшаларда таратылатын ақпаратты аңықтайды. Жаңа мультимедиялық және
Интернет технологиялар тез және тиімді меңгеруге көмектеседі ауызша сөйлеуді қабылдау, дұрыс
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айтуды қою, грамматикалық ережелерді үйрену, ауызша оқуды меңгеру және дәлме-дәл мәтіндерді
терең түсіну, қарым-қатынастың нақты жағдайларын жасау, психологиялық кедергілерді жою және
тілге деген қызығушылықты арттыру. Осының бәрі шет тілін оқытудың маңызды міндеті болып
табылады.
Қазіргі уақытта Интернет ерекше мүмкіндіктерге алып келеді: мәтін, аудио - және бейнеформаттағы оқу ресурстарының үлкен санына қол жеткізу ұсынылады. Тілдік білім беру
контекстінде бұл оқушылардың өзге тілді құзыреттілігін қалыптастыру үшін технологиялық оқыту
тілдік ортасын құруға мүмкіндік береді [1]. Интернет-ресурстар мұғалімдер мен оқушыларға шет
тілдерін оқытудың арнайы бағдарламаларын, елтану материалдарын, экономика және саясат,
мәдениет жаңалықтарын, оқытушы іріктеуді өз бетінше жүргізе алатын және нақты оқу орындарына
бейімделе алатын қажетті теңтүпнұсқалы әдебиетті ұсынады. Оқушылар өз кезегінде материалды,
бағдарламаларды, ресурстарды сауатты таңдаған кезде Интернет конференцияларға, вебинарларға,
конкурстарға қатысуға, жобалармен жұмыс істеу барысында мультимедиялық презентациялар
жасауға мүмкіндік алады. Осылайша, оқушылар шетелдіктермен тұрақты байланыста болады
мектеп уақытында да, үй тапсырмасын орындау барысында да да Интернет арқылы дайындалуда
тіл үйрене алады.
Сондай-ақ Интернет-ресурстарды қолдану оқушыларды өз бетінше оқытуда сөйлеу қызметінің
барлық түрлерін дамытуға мүмкіндік береді. Мысалы, ауызша сөйлеу дағдысы Веб-камераны
немесе тиісті веб-ресурстарды (Skype, Live Messenger) пайдалана отырып дамиды. [2]. Жазбаша
сөйлеу дағдысын әлеуметтік желілер (Facebook, Twitter) қолдану арқылы сыныптастарымен,
сондай-ақ оқытылатын тілді тасымалдаушылармен қарым-қатынас жасау арұылы жетілдіре алады.
Осылайша,тапсырмалар тек мектепте берілген тақырыптармен шектелмейді, бұл шет тілінде өзара
іс-қимылдың нақты жағдайын жасауға және белсенді сөздік қорын жаттықтыруға мүмкіндік береді.
Демек осыдан, қашықтықтан оқыту жеке тұлға аралық және мәдениетаралық коммуникацияның
маңызды мәселелерінің бірін шешуге ықпал ететіні туралы қорытынды жасауға болады.
Е.В. Воевода мұндай ресурстарды мемлекеттік емтихандарды тапсыруға дайындау барысында
қолданудың маңыздылығын атап өтті. Осылайша, оқушылар оқытушымен үздіксіз байланыс
жасайды, сондай-ақ қажетті емтихан жұмыстарының электрондық нұсқаларын шешуде өзіндік
бақылау дағдысын арттырады. Мемлекеттік емтиханға дайындалуға веб-технологияларды енгізу
түлектерді өз бетімен жұмыс істеуге, лексикалық бірліктерді, грамматикалық материалды, баспа
жән аудиотексттер арқылы өз білім деңгейін бақылауға үйретеді. Мысалы, Британ елшілігінің
сайты пайдаланушыларға Еуропалық шкалаға сәйкес сөйлеу қызметінің барлық түрлері бойынша
материал ұсынады. Оқушылар қандай да бір емтиханға дайындық деңгейін анықтауға мүмкіндік
алады, сондай-ақ олар үшін тестілік сипаттағы көптеген материалдар ашылады, онда оқушылар
сөйлеу әрекетінің түрлі түрлерін қолданады, сондай-ақ қорытынды аттестаттауға дайындықты
бақылайды. Осының барлығы мектеп бітірушілерге шет тілі бойынша емтихан тапсыруға үздіксіз
түрде дайындалуға мүмкіндік береді [2].
Интернет-ресурстарды қолданудың пайдасы туралы түрлі пікірлерді қарастыра отырып
шет тілдерін оқытуда біз шетелдік зерттеушілердің пікірлеріне жүгінеміз. Мысалы, Кембридж
университетінің оқытушыларына арналған ұсынымдарда М. Варшауэр Интернет тілдік білім
беру үшін компьютерлерді қолдануды ілгерілетуге елеулі үлес қосатын факторлардың бірі болып
табылатынын мәлімдейді [3]. Ғалымның пікірінше, Интернеттің пайда болуымен шетел тілін
үйренушілер бүкіл әлем бойынша басқа оқушылармен немесе тіл тасымалдаушылармен ең аз
қаражат пен уақыт шығындарымен қарым-қатынас жасауға тамаша мүмкіндік алды. Сонымен
қатар, М. Варшауэр интернет пен жанды тілдік қарым-қатынас енді шет тілін үйреніп жатқан
аудиторияға қол жетімді бірыңғай процесс болып табылатынын айта отырып, тілдерді оқушы мен
оқытушылар тәжірибесінде компьютерлер мен Интернетті пайдаланудың артықшылықтарының
бірін атап көрсетеді [3]. Нәтижесінде веб-технологияларды енгізудің басты артықшылықтарының
бірі оқытушыны интернет арқылы оқыту ресурстарының, материалдардың, технологиялардың
алуан түрлілігімен қамтамасыз ету болып табылады. Дәл осы интернет арқылы мұғалімдер енді
оқушыларды оқыту үшін әртүрлі материалдарды оңай алуға, сондай-ақ шет тілін оқытудың барлық
заманауи әдістерін өз бетінше ашу мүмкіндігіне ие болды.
Шетел тілдерін оқытудың заманауи әдістемесінде ағылшын тілін оқыту тәжірибесінде
өзінің тиімділігін дәлелдеген ең көп таралған ресурстар бұрыннан белгілі болды. Бұл Интернетресурстарда әртүрлі тілдік материал, оның ішінде мәтіндік, аудио және видео материалдарға толы.
Интернет - мұғалімге сабақта аудио сияқты аутентикалық материалдарды, бейне және мәтіндер,
авторлардың көркем әдеби шығармаларымен танысу және, ой-өрісін дамыту және лексиканы
өзінің белсенді сөздік қорды пайдалануға мүмкіндік береді [6].
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Оқушылардың өзіндік жұмысы үшін қолдануға болатын интернет-сервистердің бірнеше түрі бар:
1. Хотлист (тақырып бойынша тізім) – зерттелетін тақырып бойынша мәтіндері бар
сайттардың өзіндік тізімі.
2. Мультимедиа скрэпбук (мультимедиалық жазба) – мультимедиалық ресурстар жүйесі
түрінде көрінеді, онда мәтіндік сайттарға сілтемелерден басқа мультимедиалық материалдар
көп, соның ішінде кестелер, аудиофайлдар мен бейнеклиптер, Графикалық ақпарат, анимациялық
виртуалды турлар бар. Бұл файлдарды оқытушылар да, оқушылар да оңай көшіріп ала алады және
белгілі бір тақырыпты оқыған кезде көрнекі демонстрациялық материал ретінде пайдалана алады.
3. Трежа хант – (қазына үшін аң аулау) – веб-ресурс, мұнда әр түрлі сайттарға сілтемелерден
басқа, әр сайттың мазмұны бойынша сұрақтар табуға болады. Осы сұрақтардың көмегімен
оқытушы оқушылардың танымдық қызметін бақылай алады.
4. Сабджект сэмпла -алдыңғы ресурстармен салыстырғанда күрделіліктің келесі сатысын
алатын сайт. Ол сондай-ақ ғаламдық Интернет желісінің мәтіндік және мультимедиялық
материалдарына сілтемелерді қамтиды. Осы ресурстармен жұмыс істеу шеңберінде пайдаланушы
материалмен ғана танысып қана қоймай, сонымен қатар зерттелетін мәселе бойынша өз пікірін
білдіруге және дәлелдеуге тиіс.
5. Вебквест (интернет-жоба) – оқу Интернет-ресурстарының ең күрделі түрі. Бұл ресурс
жобалау жұмыстарын ұйымдастыру сценарийін қамтиды [6].
Осы сервистерді зерттеу барысында алынған ақпаратты жинақтай отырып, біз оқу қызметінде
интернетті пайдалана отырып, оқытушы оны оқытудың белгілі бір кезеңінде қолданудың
орындылығын, веб-технологияларды енгізудің барлық оң және теріс жақтарын нақты түсіну қажет
екенін айта аламыз.
Қорытындылай келе, Интернет-ресурстар мен мультимедиялық құралдарды қолдану
педагогтарға оқытуды басқаруды жетілдіруге, оқу процесінің тиімділігі мен объективтілігін арттыруға,
оқытушының уақытын үнемдеуге, оқушылардың білім алуға уәждемесін арттыруға, оларды шет
тілдерін меңгеруге қызығушылығын арттыруға, өзін-өзі бақылауға және өзін-өзі жетілдіруге
деген тұрақты ықыласты дарытуға тамаша мүмкіндік береді. Сонымен қатар, веб-ресурстарды
пайдалана отырып, мұғалімдер оқушылардың өзара, сондай-ақ тіл тасымалдаушылармен қарымқатынас процесін едәуір жеңілдетеді, өйткені оқушылар жазбаша, сондай-ақ бейне конференциялар
немесе әлеуметтік желілер арқылы ауызша қарым-қатынас жасауға мүмкіндік алады, бұл ретте тек
мектеп тақырыптарына ғана емес, өзі үшін нақты жағдайларда коммуникацияға барынша жақын
күнделікті қарым-қатынас жағдайын аша алады.
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АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ КӨПТІЛДІЛІК
САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МАҚСАТЫНДА ОҚЫЛЫМ МЕН
ТЫҢДАЛЫМ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ
Н.Д. Жәкен
Бүгінгі таңда елімізде «Көптілділік» мәселесі көкейкесті мәселелердің бірі болып саналады.
Елбасымыз сол үшін де тілдердің үштұғырлылығын міндеттеп отыр.Көптілділік мәселесі –
Қазақстан үшін ғана емес, бүкіл әлемнің алдында тұрған көкейтесті мәселелердің бірі, себебі,
жаһандану және киберкеңестікке шыққан заман тілдерді білуді талап етеді.
Түйін сөздер: Көптілділік, ағылшын тілі, оқылым, тыңдалым.
Бұл ұғымға жалпылама тоқталсақ. Көптілділік, полилингвизм – нақтылы коммуникативтік
жағдайдың әсер етуімен белгілі бір әлеуметтік ортада, мемлекетте бірден үш, одан да көп тілде
сөйлей білушілік. Мұның өзі жеке адамның көптілділігі және ұлт пен ұлыстың көптілділігі болып
бөлінеді. Көптілділіктің үш тілді меңгеру дәрежесі сол адамның немесе бүтіндей халықтың өмір
сүрген тілдік ортасы, әлеуметтік, экономикалық, мәдени өмірі, тұрмыс-тіршілігі секілді көптеген
факторларға байланысты. Ұлттық құрамы бірыңғай, бірғана этнос мекендейтін мемлекетте
көптілділік сирек. Онда жеке адамның ғана көптілділігі ұшырасады. Көптілділік: жаппай
көптілділік, ішінара көптілділік болып бөлінеді [1].
Қазақстан халықтары Ассамблеясының 12 сессиясында: «Қазақстандықтардың жас ұрпағы
кем дегенде үш тілді білулері тиіс: қазақ, орыс, ағылшын тілдерін еркін меңгерулері қажет» - деп,
Еуропадағы мектеп түлектері мен студенттерінің өзара бірнеше тілде еркін сөйлесулері қалыпты
жағдайға айналғандығын атап өтті. Кем дегенде үш тілді меңгеру-заман талабына айналып отырған
қажеттіліктердің бірі.
Қазіргі таңда адам қызметінің барлық салаларында жаһандану үрдісі орын алғандықтан,
білім беру саласында қайта қарастырулар жетілдіруде. Сол себептен ақпараттық- коммуникативтік
құзырлықпен қатар, полимәдениеттілік бүгінгі уақытта әлемдік білім беру қоғамдастығының
кеңістігін қалыптастыратын білім беру құзырлығының басты бағыттарының бірі ретінде
анықталды.
Көптілді білім беру дегеніміз- оқу үрдісі барысында екі не одан да көп тілде білім беру.
Мемлекетіміздің мектеп реформасында қаралған үш тілде оқыту-қазіргі заман қажеттілігі. Осы
мақсатта қазақ, орыс, ағылшын тілдері ұлтына қарамастан тең дәрежеде асырылады.
Осындай кешенді шаралардың бірі ретінде тілдерді оқытудың бұрынғыдай тек тақырыпқа
емес, дағдылармен қоса меңгертілуі қолданысқа енгізіліп отыр. Тілдік дағдылар дегеніміз – ол өмір
сүруге қажетті дағдылар. Адам тыңдайды, оқиды, сөйлеседі, жазады. Аталмыш дағдылар адамның
өмір сүруі бойында еш қиындықсыз кәдеге жарауы тиіс. Осы мақсатта тілдік дағдылар барлық
тіл сабақтарының басын біріктіреді. Демек, қай тілді оқытуда болмасын әдістеме бір, оқушыға
қойылатын талап та бір болмақ. Ол оқушының түрлі тіл сабақтарына келіп, түрлі талаптарға сай
тапсырма орындауынан құтқарады. Оқушы білмін біріздендіреді.
Кейбір адамдар тілді ешқандай курсқа бармай-ақ өмірден үйренеді (американдық ғалым
Stephan Krashen айтуынша), ал кейбірі арнайы курстарға келіп үйренеді, немесе мектеп,
колледж, университет қабырғаларында тіл сабақтарын алады. Екінші жағдайға байланысты
ұйымдастырылатын сабақтар өмірмен тығыз байланысты болуы шарт. Ол мазмұны жағынан да,
қолданылатын стратегиялар мен игерілетін дағдылар тұрғысынан да мақсат ретінде белгіленуі
тиіс. Назарбаев Зияткерлік мектептерінде тілді бірінші және екінші тіл ретінде оқытуда тілдік
дағдылармен оқыту өз жемісін беруде. Эксперименталды бағдарлама бойынша күнде бір
тақырыпқа дайындалу мақсаты алға қойылады. Ал 7-8 сыныптар мен 11 сыныптар кіріктірілген
оқыту бағдарламасына негізделген және басты меңгертілетін нәрсе дағды болып белгіленіп отыр.
Дағдыға бет бұруымыздың себебі не болды? Оның себебі көптеген озық мемлекеттер біздің күні
бүгінге дейін қолданып келген Grammar-translation оқыту амалын 1975 жылдары, ең соңы 1980
жылдары қолданыстан шығарған. Оның орнын жаңа оқыту амалдары басады. Мысалы, РРР, ТТТ,
Guided discovery, TBL т.б. Осы орайда мынадай түсініктер бере кетейік.
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Ағылшын тілінен аударғанда ‘Approach’ сөзін қазақша «амал» мағынасында түсініуге болады.
Амалды қолдану арқылы адамның тілді меңгеру мен қатар білімді қалай алып жатқанын, сол
мезетте қандай ахуал орын алғанын сипаттайды. Ал «әдіс» (метод) болса, амалдың практикалық
тұрғыда іске асуы. Ал сол әдістің ішіне процедура мен техникалар кіреді. Процедураға ретімен,
жүйелі техникалардың орналасуы жатады.
Грамма-аударма амалында оқушылар өзге тілді өз тілдеріне аударып оқиды.
Бұл амал тұрғысында оқушының тілі сол таңдалған сөйлем деңгейінде бағаланады. Сауатты
жазу басты назарда болды. Бұл жағдайда оқушылардың сөйлеу тілі кешеуілдеп дамиды. Бұл орайда
оқушылардың сөйлесімі мынадай тұрғыда болды:
Мұғалім: Үстел үстінде қасық жатыр. Қайтала!
Оқушы: Үстел үстінде қасық жатыр
Мұғалім: Кітап
Оқушылар: Үстел үстінде кітап жатыр.
Мұғалім: Орындық
Оқушылар: Орындық үстінде қасық жатыр немесе орындық үстінде кітап жатыр.
Presentation-Practice-Production амалы – бұл құрылымдық, жағдаяттық тұрғыда оқытудан
шыққан болса керек. Демек, мұнда мұғалім үлгі көрсетеді, оқушылар оны жаттығумен бекітеді,
кейін өнім береді. Мәселен, үлгі ретінде мынадай мысал ұсынылады: Марат хат жазып жатыр.
Әсет киімдерін үтіктеп жатыр т.б. Осы мысал кейінен жаттығулармен бекітіледі. Бұл жерде осы
шақтың грамматикалық анықтамасы мүлде айтылмайды. «Отыр, жатыр, тұр, отыр» сөздерінің
семантикалық өзгешеліктері ғана ескертіледі. Ал оқушылар өз өмірлерінен мысал келтіру арқылы
жаңа білімді қолдана алатындықтарын көрсетеді. Бұл амал 1960 жылдардан 1990 жылдарға дейін өте
ұтымды болып есептелген. Алайда кейін аталмыш амал «мұғалімнің басты рөлде болуымен»
сыналған болатын. Алайда қолданыстан шыққан жоқ, ұтымды амалдар санатына жатады.
Қарым-қатынастық тілді оқыту (Cоmmunicative language learning) – тілді қолданыс
арқылы үйренеді. Мысалы, аэропортта немесе телебағдарламада т.б. рөлдік сөйлесім орын алады.
Тіл дағдылары жалпы екі топқа жіктеледі. Дағдының қабылдауға байланысты түрін
ағылшын тілінде қабылдау (reseptive skills) деп атаса, ал тілді қолдануға байланысты дағдыларды
өнім беруші дағдылары (productive skills) деп атайды. Қабылдауға қатысты дағдының түріне
тыңдалым мен оқылым дағдылары жатады. Мұндағы білім дискурс арқылы алынады. Оқылым
оқушының мәтінді түсінуіне жетелейтін дағды деп оп-оңай айта саламыз. Алайда осы оқылым
дағдысын меңгеру оқушыларға көптеген міндеттер жүктейді. Мәселен, оқылым тапсырмасын
орындауда оқушының сөз, сөйлем, жалпы мәтін деңгейіндегі білімі тексеріледі. Мысал ретінде
мына сөйлемді алалық: Қыздың өзінен қатты жүгіретінін көріп бала аң-таң қалды. Оқушы
бұл сөйлемді түсіну үшін лексикалық, грамматикалық және синтаксистік білімдерін қолданады.
Яғни, сөздердің тұлғалық өзгерісіне, синтаксистік байланысуына көңіл аударады. Сондай-ақ,
бұл орайда оқушының әлем туралы, өмір туралы білімі де қадеге асады. Күні бүгінге дейін
қазақстандық оқыту әдістемесінде тілдерді grammar-translation оқыту әдісімен оқытып келдік.
Неліктен сол әдіспен оқыған оқушы тілді жетік игеріп кете алмайды, таныс емес мәтін келгенде
оны жете түсіне алмайды, неге еркін сөйлеп кете алмайды? Бұл сұрақтың жауабы – оқушыда
оқылым дағдысы қалыптаспаған. Ал оқылым тапсырмаларын орындау неліктен оқушыға
қиындық туғызады? Неліктен берген білім өмірге қажетсіз болып қалады? Неліктен оқушы
автобуста біреуге орын беріп жатқанын қазақша немесе ағылшынша жеткізіп бере алмайды?
Өйткені біз бұрын мазмұны жағынан салмақты болып келетін бір сарындас мәтіндерді
қолдандық, тұрмыстық тілден гөрі әдеби мәтіндерді беріп отырдық. Егер оқытушы күнделікті
оқылымға хат түрлерін, жарнама парақтары мен мақалаларды, әңгімелер мен поэмаларды, ас
мәзірін, нұсқаулықтарды алып келіп, олардың стильдік ерекшелігіне, құрылымына назар аударта
оқытатын болса, оқушы оқылымға әлдеқайда жүйрік болған болар еді. Осы аталғандардың
барлығын бір стратегиямен оқылмайды. Барлық мәтін түрлерін детальды, бүге шүгесіне дейін
оқудың қажеті жоқ. Оқушы өмірдегі қажеттілік секілді оқылымның мақсатына қарай стратегия
таңдайды. Мәселен, адамдар жұмысқа тұрарда келісімшарттың ең қажет тұстарына алдымен
назар аударады. Ол – жалақы мөлшері, жұмыс беруші тарапынан ұсынылатын әлеуметтік
көмектер, жұмыс уақыты т.б. Мұндай жағдайда оқылымның нақты мәліметті тауып оқу,
шолып оқу стратегиялары қолданылады. Ал егер сіз өзіңізге өте жақын адамыңыздан хат
алғанда оның әрбір сөзіне мән беріп, детальды оқисыз. Бұл жағдайда детальды оқу сратегиясы
қолданылады. Оқылымның бұдан басқа да 20-ға жуық түрлері болады. Олар болжап оқу,
автордың идеясын тауып оқу, қорытынды жасай отырып оқу, мазмұнын түсініп оқу т.б.
Осы оқылымдарды орындау барысында қолданылатын оқылымның ұйымдастырылу тәсілдері
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де көптеп табылады (джиксо, жоғарыдан төмен, төменен жоғары оқу әдісі т.б.). Жоғарыда
айтқандарымызды оқылымның интенсивті түріне жатқызамыз, ал оқушының өз бетімен
көркем шығармаларды оқуын экстенсивті оқылым деп атаймыз. ТКТ кітабында тілді оқытуға
байланысты мынадай шешуші концепциялар аталады.
1. Оқушының ана тіліндегі оқылым дағдысы дұрыс қалыптасуы тиіс, сонда ғана екінші тілді
үйренуі жеңілдей түспек. Оқушы ана тілінде қолданған амалдарын екінші тілді үйренуде де сәтті
қолдана алады.
2. Оқушыға өз бетімен оқуға мейлінше көп тапсырмалар берілгені жөн. Мұның негізінде
оқушы оқылым дағдыларын емін-еркін қолдануға төселеді.
3.Оқылым түрлері оқушының жас ерекшелігіне орай таңдалуы тиіс.
4. Оқылымға таңдалған мәтін оқушыны қызықтыратын тақырыптар болғаны абзал.
5. Қиын мәтіндерді ұсынуда оған жеңіл тапсырмалар құрылады, ал жеңіл мәтіндерге керісінше
қиын тапсырмалар құрылады.
6. Оқылымға табиғи тілде жазылған дүниелер де кем берілмеуі керек. Эксперттердің айтуынша
жеңілдетілген мәтіндер мен түпнұсқа мәтіндер теңдес деңгейде беріліп отырғаны дұрыс.
7. Оқылым сабағын ұйымдастыруда кіріспе жаттығулары (оқылым алды тапсырмасы,
оқылатын мәтін тақырыбы, онда кездесетін жаңа сөздер т.б.), негізгі жаттығулар (көзделген
оқылым дағдысы дамытылады), оқылымнан кейінгі жаттығулар (мәтінді өмірмен байланыстыра
талқылау, маңызды бөліктерге назар аударту т.б.) жүйелі қолданылады.
Тіл сабақтарында қолданылатын тыңдалымның түрін интенсивті немесе экстенсивті
тыңдалым деп бөліп жүрміз. Экстенсивті тыңдалым бойынша оқушы өзін қызықтырған материалын
тыңдайды, сол арқылы тілін жетілдіреді, сөздік қорын молайтады. Оқушының табиғи сөйлеу тілін
тыңдау арқылы тілді еркін меңгеруіне септігін тигізеді. Кейбір оқушылар өздігінен тыңдалымға
ұмтылмаса, оларға бағыт беріп, арнайы тапсырмалар берген жөн. Сондықтан да интенсивті тыңдалым
оқушының тыңдалым дағдысын мақсатты дамыту мақсатында қолданылады. Тыңдалым арқылы
тіл үйренушілер өз мұғалімінен басқа адамдардың дауысына, сөйлеу мәнеріне, жылдамдығына
үйренеді, сөздерді дұрыс айта білуге, ақыр соңында еркін сөйлеу мүмкіндігіне ие болады.
Тыңдалым орындау барысында оқушылар түрлі жанрлық өзгешеліктері бар мәтіндерді тыңдайды,
ондағы табиғи тіл қолданысын игереді. Мұндай тыңдалым материалдарының артықшылықтары
мен кемшіліктері қатар жүреді. Басты артықшылығы тіл үйренуші тыңдалымның дұрыс ести алмай
қалған тұсын қайталап тыңдай алады. Ал негізгі кемшілігіне сыныптың акустикасына байланысты
оқушылар тыңдалымды анық ести алмай қалуы мүмкін. Интенсивті тыңдалымды жүзеге асырудың
тағы бір түрі – ол тіл үйренушілердің бетпе-бет таза тіл иесімен кездесуі (мәселен, 10-15 жыл
жұмыс істеген ағылшын тілі пәнінің мұғалімінің өзі тыңдалым дағдысы қалыптаспаса кез-келген
шетелдіктің сөзін ұға алмайды, ал үнемі әдеби-көркем мәтіндерді оқитын болса, бірден қатынасқа
түсе алмайды).
Тыңдалымға жазба тілден едәуір ерекшеленіп тұратын сөйлеу тілі таңдалады. Тыңдалым
арқылы дыбыстардың дұрыс айтылуын үйренеміз, мағынаны ұғамыз, мазмұнын игеру арқылы
білім толықтырамыз. Демек, тыңдалым оқушының сөйлеу тілін түсінуіне ықпал етеді. Тыңдалым
барысында оқушы сөйлесім мәтінінің көптеген түрлерімен танысады. Олар: әңгіме, жарнама,
ән, нұсқаулық, дәріс, жаңалық т.б. осы аталғандардың барлығының өзіндік тілдік ерекшеліктері
бар. Кей жағдайларда жай ғана дыбыстар естіледі. Сонымен қатар, тыңдалым материалдарының
жылдамдығы да түрлі болып келеді. Кейбір сөздер анық естілмей, олардың әріптері жұтылып
кетеді, интонациялары да контекске байланысты құбылып тұрады.
Оқушылардың тыңдалым дағдысын дамыту мақсатында да бірнеше стратегиялар
қолданылады. Осыған орай, тыңдалым барысында мәтіннің жалпы мазмұнын ұғу, нақты мәліметті
табу, детальдарды түсіну, сөйлеушінің ұстанымы мен көзқарасын білу мақсаттары көзделеді.
Қорыта айтқанда, тыңдалым дағдысын дамыту арқылы оқушылар мынадай жетістіктерге қол
жеткізеді:
− ұқсас дыбыстардың арасындағы ерекшеліктерді байқайды;
− кілт сөздерге назар аударуды үйренеді;
− қарапайым нұсқаулықтарды түсініп, жауап беруге төселеді;
− ақпараттардағы мазмұндық айырмашылықты тани білуге мүмкіндік алады;
− ән сөздерін дұрыс тануға үйренеді;
− қарапайым әңгіменің дамытылуын түсінеді;
− әшейін өтініштер мен сыныптағы нұсқауларды қолданады;
− ыңдалым мәтінінің стилін ажыратады;
− негізгі идеяны таба біледі т.б.
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Қорыта айтқанда, тіл үйрету сабақтарының дағдыға негізделуі – біріншіден, өмірге
қажетті стратегияларды меңгертуді көздейді. Екіншіден, пәнаралық жікті болдырмайды, білім
толықтыруды жеңілдетеді, оңтайлы әдістерін ұсынады. Оқушы білімін нақты бағалауға мүмкіндік
береді. Сабақтардың әралуандылығын қамтамасыз етеді. Тапсырмалардың бірыңғай болуының
алдын алады, оқушыны біртектес тапсырмамен жалықтырмайды. Өзге пәндермен кіріктірілген
сабақ өткізуде әдістемелік тұрғыда орайласып келеді (мәселен, эссе жаздыру).
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ПРОБЛЕМА ОБУЧЕНИЯ ЛЕКСИКЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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В статье рассматриваются вопросы обучения лексике ИЯ как одной из ключевых задач
современной методики обучения ИЯ в целом. Авторы обсуждают проблему целесообразности и
качества обучения специальной лексике ИЯ в средней школе на материале темы «Одежда. Мода».
Методологическая база исследования основана на трудах Н.Д. Гальсковой, Р. Барта. Материалом для
практической части исследования послужили тексты современных школьных учебников Spotlight
и Eyes Open (для общеобразовательных школ).Результаты исследования показали недостаточное
количество специальной лексики для рассмотрения данной актуальной темы, а также выявили
необходимость более детального рассмотрения темы в рамках программы общего образования.
Ключевые слова: лексика, специальная лексика, мода, одежда, иностранный язык, английский язык.
Одним из ключевых составляющих в обучении иностранному языку является лексический
аспект. Каждое слово – явление довольно сложное и многообразное, обладает своей формой,
правилами употребления и имеет определённое количество значений. Лексика – это основа языка,
его основной строительный материал. И, прежде чем говорить об обучении лексической стороне
языка, приведём определение самого термина «лексика».
По С.И. Ожегову, «лексика – словарный состав языка», центральная его часть, которая называет,
формирует и передаёт знания о реальных объектах. По мнению Л.В. Щербы, лексика – «это живая
материя языка, она служит для предметного содержания мысли, т.е. для называния» [1]. Существует
ещё ряд определений данного слова, но наиболее распространённым является следующее: «Лексика
- совокупность слов и сходных с ними по функциям объединений, образующих определённую
систему» [2].
Лексика состоит из лексических единиц. Лексическая единица – это слово, устойчивое
словосочетание или другая единица языка, способная обозначать предметы, явления, их признаки
и т. п. Лексические единицы бывают цельными и раздельными. [3].
Чаще всего лексику любого языка подразделяют на следующие группы: базовая,
общеупотребительная, специальная и т.д. Общеупотребительная – группа слов, употребляемых
основной массой человеческого общества [4].
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В качестве материала для нашего исследования была выбрана специальная лексика, относящаяся
к теме «Одежда. Мода». И исследовалась она в рамках программы УМК современных школьных
учебников Spotlight и Eyes Open.
Выбор данной темы и целевой аудитории обусловлен рядом факторов, подчёркивающих
актуальность данного вопроса в социуме. На сегодняшний день fashion-индустрия – одна из самых
крупных быстроразвивающихся отраслей современного общества.В широком смысле слова, мода
– это, прежде всего, стиль и образ жизни в целом. Это то, как человек предпочитает жить, как себя
преподносит, как контактирует с окружающими и какие ценности ставит в приоритет.
На протяжении истории моду диктовали разные страны, и на данный момент очагами fashionиндустрии стали такие города, как Париж, Милан, Нью-Йорк и Лондон [5] . В связи с этим для того, чтобы
стать востребованным специалистом, необходимо знать как минимум 2 языка. Среди них английский
как международный. Причём владение иностранным языком в данной области подразумевает не только
осуществление свободной коммуникации, но ещё и знание специфической терминологии по стилистике,
имиджу, конструированию, моделированию, а также по технологии пошива одежды.
Интересное исследование было проведено самими учащимися общеобразовательной школы
ЗАТО г. Фокино на тему «Мода и её влияние на организм подростка», где рассматривалось прямое
воздействие предметов одежды на физическое состояние человека [6]. Аналогичный вопрос изучали
исследователи Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова и
получили сходные результаты [7].
Таким образом, становится очевидным, что тема «Одежда. Мода» достаточно актуальна на
сегодняшний день, и необходимо заниматься её углублением и расширением.В связи с этим, мы
задались целью – рассмотреть вопрос изучения темы «Одежда. Мода» в учебных заведениях на
примере общеобразовательных школ.
Для достижения цели исследования авторы поставили перед собой следующие задачи: изучить
содержание УМК Spotlight и Eyes Open за весь период обучения в средней школе;проанализировать
полученные данные и определить глубину и интесивность изучения данной темы;
Для решения поставленных задач в работу были использованы следующие методы
исследования:теоретический анализ и обобщение литературы – сбор информации по теме «Мода.
Одежда» из школьных учебников c 1 по 11 класс. Обобщение и анализ полученных данных.
Результаты исследования представлены в следующей таблице (См. табл.)
Eyes Open

Spotlight

1-5 кл
My holidays - jacket, coat shorts, hat, socks,
jeans, shoes, skirt, T-shirt.
Hello, sunshine! – swimsuit, sunglasses, boots,
swimming trunks, jeans.
Holiday in the UK – hat, scarf, T-shirt. Dress
right – blouse, skirt, high heels, cap, T-shirt, shorts,
socks, trainers, scarf, gloves, jacket, trousers, boots, shirt,
tie, coat, shoes, raincoat, jumper, hat, dress, suit, bag.
6-11 кл.
What’s the weather like? – sweeter, coat,
hat, dress, trainers, scarf, T-shirt, raincoat, top, skirt,
shoes, boots, shorts, gloves, jacket, shirt, trousers.
Can I help you? – hooded sweater, socks,
sunglasses, swimsuit, swimming trunks.
Be yourself – Pattern: floral, striped, checked,
plain, polka-dot, patterned; Style: baggy, elegant,
tight-fitting, loose-fitting, casual, smart, sporty, scruffy;
Phrases: looks (very) smart / classy / modern /
trendy / fashionable / casual, comfortable, ridiculous /
awful / old-fashioned / funny / weird; fit / match / suit
/ wear / try / go.
Sports – swimsuit, glove, football boots.
The recycling loop – fleece jacket, gloves.
Holidays (grammar) – straw hat, swimsuit,
sunglasses, flip-flops.

6-11 кл.
Hello, Magic Friends! - jeans, socks, cap,
hat, shorts, shirt, clothes, jewelry.
My new clothes – shirt, T-shirt, shoes,
dress, skirt, trousers, socks, boots, shorts, trainers,
jacket.
In town – jumper, jeans, scarf, cap, coat,
gloves, pyjamas, slippers, dress, socks, skirt.
Shopping time – flat shoes, high heels,
leggings, socks, sandals, skirt, top, coat, dress,
gloves, sunglasses, cap, bag, scarves, hat,
sweetshirt, tie, shorts.
6-11 кл.
Consumer society – fabric (cotton, silk,
wool, nylon), dress, cardigan, shoulder bag,
highheeled shoes.
Art and entertainment – dress, ballgown,
suit, accessories, jewelry, top hat, silver cuff links,
footwear, high-heels, flip-flops.
Teen fashion tips – put, wear, suit, costume,
outfit, pattern, style, fashion, look, label, evening
gown, sleeve, gloves, jacket, shirt, hat, cap,
trousers, pyjamas, shoes, sandals, designer, outlets,
trends, discount, on sale, exchange, receipt, retail,
match, suits, goes with, fit.

Обратимся к результатам нашего исследования и рассмотрим более подробно содержание
программы по английскому языку для начальной школы. Для 1-5 класса в Spotlight, ни в Eyes
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Open специализированной лексики на тему «Одежда. Мода» не предусматривается. Аналогичная
ситуация наблюдается для 7 класса Spotlight. Изучаются темы, напрямую связанные с одеждой
и внешним видом («Looking Good!» и «My New Clothes»), появляется более узконаправленная
лексика (например, не просто «shoes» или «boots», а уже «trainers», «slippers» и «sandals»), включая
ювелирные украшения и аксессуары.
В старших классах тема одежды, очевидно, снова отходит на второй план. В 9 классе УМК
Spotlight она связана с экологической обстановкой и переработкой сырья, а в УМК Eyes Open –
небольшая часть лексики для особых случаев. Учебник для 10 класса УМК Spotlight специальный
вокабуляр по интересующей нас теме не содержит, при этом в УМК Eye Open появляются термины,
наиболее близкие к миру реальной моды («outfit», «evening gown», «designer», «outlets», «trends»,
«discount», «on sale» и т. д.). Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что программа общего
образования, уже начиная со школьных учебников, нуждается в расширении и более детальном
рассмотрении темы «Одежда. Мода».
Учитывая актуальную сегодня активную профориентацию учащихся на более ранних стадиях,
необходимо систематизировать и модернизировать школьный материал. Из всего выше сказанного
можно сделать вывод, что в связи со своей актуальностью в современном мире, она требует
дальнейшего изучения и практической реализации.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
А.С. Аманова
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В данной статье раскрывается место исследовательской компетенции в структуре
профессионально-методической компетентности учителя иностранного языка. Также, были
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проанализированы труды педагогов исследователей. Была предложена сравнительная содержание
компонентов понятия «компетентность». Были прогнозированы современные методические
возможности организация исследовательской деятельности в учебном процессе студентов педагогов
иностранного языка. Вывод данной статьи заключается в том, что исследовательская компетенция
является одновременно как основной задачей формирования профессионально-методической
компетентности, так и средством формирования других профессиональных, общекультурных и
общепрофессиональных компетенций будущих учителей иностранного языка.
Ключевые слова: исследовательская компетентность, теория, учитель иностранного языка,
методика формирования.
Многочисленные интенсивные общественные трансформации, вхождение Казахстана в мировое
образовательное пространство должны стать причинами усиления требований к профессиональнопедагогической подготовке. В современной школе должны работать конкурентоспособные
специалисты, обладающие целостным предметным знанием и умеющие эффективно решать
комплексные практические задачи образовательной деятельности. В связи с этим современный
специалист должен владеть не только необходимой суммой фундаментальных и специальных
знаний, но и определенными навыками творческого решения практических вопросов, умениями
использовать в своей работе все то новое, что появляется в науке и практике, постоянно
совершенствовать свою квалификацию, быстро адаптироваться к условиям производства.
Современный специалист – это человек, который не только обладает знаниями, умениями и
навыками, но и имеет отношение, мотивацию к деятельности, которую выполняет. Появляется
дополнительный компонент «отношение». Именно этот четвертый компонент отличает от других
современный компетентностный подход, занявший прочное место среди других подходов в
образовании, сместив традиционный знание-ориентированный подход.
В «компетентностном» образовании главным и решающим преимуществом выпускника, как
отмечает Т.В. Самодурова, становится обладание им такими качествами, как компетентность,
ответственность, свободное владение своей профессией, академическая и социальная
мобильность, ориентированность в смежных областях деятельности, готовность к эффективной
учебно-исследовательской и научно-исследовательской работе, готовность к самообразованию и
самосовершенствованию [1].
Анализ обсуждаемого понятия мы начали с изучения его лингвистического толкования. Так,
понятие «компетентность» (лат. competentia, от competo - совместно добиваюсь, достигаю,
соответствую, подхожу) в словаре трактуется как «обладание знаниями, позволяющими судить о
чем-либо», «осведомленность, правомочность», «авторитетность, полноправность» [2].
Рассмотрим, соответствует ли точка зрения ученых и лингвистическое толкование. Действительно,
большинство авторов связывают понятие компетентность с обладанием знаний, умений и опыта, к
примеру, Дж. Равен рассматривает компетентность как совокупность знаний, умений и способностей,
которые проявляются в личностно значимой для субъекта деятельности [3].
И.А. Зимняя под компетентностью понимает интегрированную характеристику качеств
личности, результат подготовки выпускника вуза для выполнения деятельности в определенных
областях (компетенциях) [4].
Большой вклад в решение проблемы развития исследовательских функций учителя внес
В.И. Загвязинский, ученому удалось приблизить саму исследовательскую деятельность к
школе. Характерными чертами данной функции являются: глубокое и всесторонне философско
– методологическое обоснование проблем и направлений исследований, изучение состояния
практики по интересующей исследователя теме; быстрое реагирование на запросы практики;
оперативный перевод общих теоретических выводов в научно обоснованные рекомендации,
стимулирующие творческое использование науки в повседневной работе учителя; выработка
альтернативных решений с обоснованием способа их оптимального выбора; анализ условий,
которые обеспечивают эффективность их применения; продуманное обогащение понятийного
аппарата, связанного с реальными потребностями внедрения результатов исследования в
практику [5].
В исследованиях отечественного ученного У.М. Абдигапбаровой определение компетенции
наиболее полно связывается с деятельностным результатом обучения, направленным на развитие
способности соединять базовые элементы (знания, умения, навыки) в единое целое для достижения
высокого уровняисполнения действия в зависимости от цели, контекста, ситуации, функции [6].
Анализируя, представленные определения, компетентность можно представить как категорию,
складывающуюся из следующих пяти основных компонентов (таблица 1).
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Таблица 1. Содержание компонентов понятия «компетентность».
№
Основное содержание компонента
компонента
1
Г лубокое понимание существа выполняемых задач и разрешаемых проблем
2
Хорошие знания опыта, имеющегося в данной области, активное овладение его лучшими
достижениями
3
Умение выбирать средства и способы действия, адекватные конкретным обстоятельствам
места и времени
4
Чувство ответственности за достигнутые результаты
5
Способность учиться на ошибках и вносить коррективы в процессе достижения целей

Таким образом, можно определить, что компетенция рассматривается готовность личности к
деятельности, включающая комплекс операций, действий, знаний, активности, самостоятельности
и других свойств личности в принятии решений, представляющая собой наивысший уровень
владения способами развития профессиональной деятельности. Компетентность же – это
способность на практике реализовать свой потенциал (знания, умения, опыт, личностные качества
и др.) для успешной творческой деятельности в профессиональной сфере, это составляющее
качество личности или совокупность качеств, минимальный опыт деятельности в заданной сфере.
Процесс глобализации обуславливает необходимость владения выпускниками иностранными
языками. Следовательно, возникает потребность в подготовке грамотных специалистов, которые
будут способны обучать иностранным языкам следующие поколения, смогут в дальнейшем
представлять свою страну на мировой арене.
Компетентный учитель иностранного языка должен знать не только свой предмет на высоком
уровне, но и как эффективно организовать процесс обучения в различных типах образовательных
учреждений в условиях глобальных перемен. Исключительную важность приобретает
необходимость быть в курсе постоянных изменений в образовательном процессе, в появлении новых
подходов обучения, а также необходимость интересоваться изменениями в иностранном языке.
Все вышесказанное привело к необходимости постоянного осуществления исследовательской
деятельности учителем иностранного языка.
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в рамках исследовательской деятельности
должен уметь решать следующие профессиональные задачи:
− использование систематизированных теоретических и практических знаний для постановки и
решения исследовательских задач в области науки и образования;
− использование в профессиональной деятельности методов научного исследования.
Исходя, из профессиональных задач в области исследовательской деятельности вытекает ряд
профессиональных компетенций выпускников:
− готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования;
− способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
Необходимость формирования вышеуказанных профессиональных компетенций подчеркивает
значимость исследовательской деятельности в формировании будущего учителя иностранного
языка. Будущий учитель иностранного языка должен быть подготовлен к проведению собственного
исследования.
На основании проведенного анализа работ пришли к выводу что, в структуру профессиональнометодической компетентности учителя иностранного языка входят следующие компетенции:
методическая, коммуникативная, самообразовательная и исследовательская. Особое внимание,
должно отводиться формированию у студентов-бакалавров исследовательской компетенции
как обязательного компонента профессионально-методической подготовки будущего учителя
иностранного языка.
Прежде всего, определимся, что понимается под профессионально-методической подготовкой
будущих учителей иностранного языка. Вслед за Н.В. Языковой под профессионально-методической
подготовкой в данной статье понимаем «процесс выработки, принятия и реализации методических
решений, в ходе которых у студентов формируются профессиональные знания, навыки и умения и
профессионально-педагогическая направленность личности» [7].
Современному учителю необходимо решать исследовательские, технологические и практические
задачи. В связи с этим современный учитель иностранного языка во время своей работы выступает
как: исследователь, методист-технолог и учитель-практик.
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Полученные в ходе исследования результаты позволили автору в данной статье:
1) разграничить понятия «компетентность» и «компетенция», которые зачастую неверно
используются в качестве синонимов, что ведет к общему недопониманию между исследователями;
2) уточнить понятие «профессионально-методическая компетентность учителя иностранного
языка», что способствовало определению профессионально-методической компетентности как
результата профессионально-методической подготовки будущего учителя иностранного языка;
3) выявить роль исследовательской компетенции в становлении будущего учителя иностранного
языка.
Исследовательская компетенция является одновременно как основной задачей формирования
профессионально-методической компетентности, так и средством формирования других
профессиональных, общекультурных и общепрофессиональных компетенций будущих учителей
иностранного языка. Необходимо больше внимания уделять исследовательской деятельности
студентов, при необходимости дополнять образовательный процесс исследовательскими видами
деятельности с целью повышения уровня профессионализма будущих выпускников.
В качестве общего вывода хотим отметить, что методическая конкурентоспособность является
неотъемлемой составляющей общей конкурентоспособности будущего учителя иностранных
языков. Её формирование должно целенаправленно и последовательно осуществляться в процессе
методической подготовки, которая состоит из органичной совокупности этапов, сосредоточенных
на подготовки будущего учителя иностранного языка к эффективной педагогической деятельности.
Здесь также стоит сделать акцент на роли преподавателя. Именно он должен стать примером
конкурентоспособного специалиста, который умеет заинтересовать и увлечь.
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INCREASING STUDENTS’ MOTIVATIONS WHILE STUDYING
ENGLISH LANGUAGE
Sh.Zh. Gilatova
Student, Kh. Dosmukhamedov Atyrau State University, Atyrau
Мақала шет тілі сабағында оқушылардың мотивациясын көтеруге арналған. Бүгінгі
күндері бұл сұрақ өзекті болып табылады. Мақалада ағылшын тілін үйрену кезінде оқушыларға
мотивация берудің жолдары мен түрлері қарастырылды. Мақала мотивацияға тірек болған
творчестволық әдістің бірін құрайды. Мақалада “Six thinking hats” әдісі туралы айтылды.
“Мотивация”, “мотив” сөздерінің мағынасы анықталып, оқу мотивациясының түрлері
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реттелді, шет тілін оқыту кезінде оқушылардың мотивациясын көтерудің ең эффективті
жолдары талданды.
Түйін сөздер: цитаталар, уәж, қазақ тілі, ағылшын тілі, грамматика
Motivation is a General name for the processes, methods, and means of encouraging students to
engage in cognitive activity and actively learn the content of education. Motivation is based on motives,
which are specific motivations, incentives that make a person act and perform actions. The motives can be
a combination of emotions and aspirations, interests and needs, ideals and attitudes [1, 160].
Motivation is an internal power that includes someone’s pastime in existence and at work. It is
based totally on reasons, which might be specific motivations, incentives that make a person act and carry
out actions. If we talk about the incentive of students, it represents the processes, strategies and way of
inducing them to cognitive hobby, active development of the content material of education. Motives can
be blended with feelings and aspirations, hobbies and needs, beliefs and attitudes. Therefore, motives are
complicated dynamic systems in which desire and decision-making, evaluation and assessment of desire
are carried out. Motivation for students is the most effective way to enhance the learning procedure.
Motives are the riding forces of the getting to know process and learning material. Motivation for learning
is a rather complex and ambiguous system of converting the mindset of the individual, each to a specific
situation of observe and to the entire academic method. Motivation is the primary driving pressure in
human behavior and hobby, including within the process of forming a destiny professional. Therefore,
the problem of incentives and reasons for college students’ instructional and professional activities will
become specially important.
Motives represent one among the mobile systems that can be influenced. Even if the choice of the
destiny profession was not made by way of the student completely independently and not consciously
enough, then, purposefully forming a stable machine of reasons for activity, it’s miles possible to help
the destiny specialist in expert variation and expert improvement. A thorough examine of the motives for
choosing a destiny career will make it feasible to alter the reasons of teaching and have an effect on the
professional development of students. The effectiveness of the educational procedure is directly associated
with how high the incentive and incentive for gaining knowledge of the future career is. The educational
technique is referred to as complex activities, there are numerous motivations for getting to know and
that they can no longer only appear one after the other in every person, but also merge into one, forming
complicated motivational systems. Eastern wisdom says: «And one man can lead a horse to water, but
even a hundred cannot make it drink water.»... So, the student can be forced to sit in the classroom, but it
is impossible to force something to teach and develop his abilities. The horse drinks water when it wants
to drink, and the student learns when he wants to learn [1, 161].
Types of motivation
Cognitive motivation for learning sports is one of the most critical elements in studying foreign
languages. It is that this motivation that encourages students to persevere, systematic educational work.
Motivation is like a «cause mechanism» (I. A. Zimnaya) [2, 480], a supply of interest and orientation of
the individual to the gadgets and phenomena of reality, as a result of which there may be interest. The
basis of cognitive motivation is a disinterested thirst for knowledge, an irrepressible desire to learn the
whole lot new and new. With this motivation, students easily perceive the getting to know material and
cope with difficulties.
We need to distinguish between external motivation and internal motivation. External motivation
isn’t always directly associated with the content of the subject, however is because of outside circumstances.
Examples include:
− success cause-is resulting from a man or woman’s desire to achieve success and excessive
consequences in any activity, including mastering a foreign language. For example, for exceptional
grades, etc.;
− the cause of self-affirmation is the preference to say yourself, to get the approval of different
people. A person learns a overseas language which will get a positive popularity in society;
− identity reason-a man or woman’s desire to be like another individual, in addition to to be toward
their idols and heroes (for example, to apprehend the lyrics of their favored band);
− the motivation for affiliation is the preference to communicate with other people. A character can
examine a foreign language to talk with overseas friends;
− the cause of self-improvement is the preference for self-improvement. A overseas language serves
as a means for spiritual enrichment and General improvement of a individual;
− prosocial cause-related to the attention of the social significance of the activity. A man or woman
learns a overseas language because they’re aware of the social importance of the teaching.
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The internal motivation isn’t related to external circumstances, however at once to the subject itself.
It is likewise often called procedural motivation. The infant likes a overseas language at once, likes to
reveal their highbrow activity. The movement of outside motives (prestige, self-affirmation, etc.) can
strengthen internal motivation, but they do now not have a direct relationship to the content material and
technique of activity.
The entire studying technique must be designed in such a way that students at every level enjoy the
joy of assembly the wishes specific to the subject «overseas language». These desires correspond to the
subsequent types of internal motivation proposed via the psychologist S. T. Grigoryan: communicative,
linguo-cognitive, and instrumental.
The communicative type of internal motivation can be known as the primary one, since communication
is the first natural want for college kids of a foreign language. Prerequisites for the emergence of
communicative motivation can be created when setting the duties of the lesson, corresponding to the
content material and similar to the organizational varieties of work.
Ways of motivating students
There are many ways to encourage students to analyze English.
1. Creating an environment of enthusiasm, optimism and faith in children’s talents and capabilities.
Creating motivation to study an overseas language and talk is impossible without growing
surroundings of enthusiasm, optimism, and faith in children’s abilities and competencies within the
classroom. It is vital to domesticate in youngsters an experience of optimism, that is a result of practical
thinking.
2. Correspondence between students and their American peers.
Correspondence between students and their American peers is an unobtrusive, indirect alternative
that clearly works for many students. In addition to interesting statistics about culture, history, and way of
life that students get first-hand, they have the possibility to exercise English with native speakers.
3. Meetings and discussions with native speakers.
Meetings and discussions with native speakers are some other incentive that will increase college
students’ interest in learning English. Discussions usually take place on a given topic, usually a topic of
difficulty for this age group of college students is selected, or the communique goes in the «questionanswer» mode, where you may ask a query on any topic. During those discussions, college students
have the opportunity to practice talking with native audio system and expand listening skills, in addition
to in reality investigate their level of English, which encourages many to deepen their information of
English.
4. The creation of online playing technology.
For the game, the trainer desires to put together an academic consisting of several cards. Each card
carries an English word: noun, adjective, numeral, or pronoun. Written words have to be interchangeable
expressions of numerous elements. So, you could make 20 expressions the use of the following elements:
ordinal number, noun, region circumstance, expressed via a noun with a preposition (handiest three
elements).
5. Using the innovative technique “Six thinking hats”.
«Six questioning hats» is a creative method of coaching overseas languages, which allows to growth
the motivation of college students when mastering overseas languages. Six questioning hats is a method
for supporting college students discuss issues by using expressing different points of view. This is a
vital and effective generation. It allows you to observe the solution of the problem from many important
perspectives. This technology changed into created by using Edward de Bono.
6. Working with newspaper materials.
One of the dreams of teaching English is to bring the academic degree of students towards the
European standard. Foreign language talent is impossible in isolation from the subculture and realities of
English-talking countries, at the same time as the newspaper arouses the natural hobby of students, being
a source of up to date information, and also being a part of the tradition of the USA of the language being
studied. There are several reasons for regarding newspaper material.
7. Application of new information technologies.
The use of new statistics technology in teaching English is one of the most important elements
of improving and optimizing the instructional process, enriching the Arsenal of methodological tools
and techniques that allow you to diversify the varieties of paintings and make the lesson interesting and
noteworthy for students.
8. Extracurricular activity.
This kind of activity helps to conquer difficulties in learning and self-confirmation of students,
because it permits them to reveal their abilities. Extracurricular work increases the space where in students
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can increase their creative and cognitive hobby, realize their nice non-public qualities, that is, demonstrate
those abilities that frequently stay unclaimed inside the classroom. All this creates a good history for
success, which, in turn, has a positive impact on instructional activities.
9. Distance Olympiads.
Participation in remote Olympiads is an effective manner of learning, self-realization and improving
the instructional stage of students. Distance Olympiads motivate students to test their knowledge, to say
themselves, to prepare for exams, to expose their innovative potential.
10. Music.
Music is one of the most powerful ways to persuade students’ emotions and emotions. Music and
song can be an invaluable resource in getting to know English. The song conjures up a tremendous burst
of enthusiasm and represents a pleasing and, at the identical time, stimulating method to analyzing the
tradition of foreign-talking countries.
11. Artistic translation of poems.
Artistic translation of poems forms the motivational desires of students of various tiers of knowledge.
There isn’t any doubt that creative works growth students’ interest in mastering the language.
12. Game.
The game is the strongest motivating component that satisfies the need of students for the newness
of the material being studied and the kind of physical activities performed. The game, in particular, roleplaying sport provides sufficient possibilities for activating the educational process. Role-playing game is
a methodical method that belongs to a set of active approaches of teaching sensible know-how of a foreign
language. Role-playing game provides the ability to be guided in their behavior by the interests of their
friends, stimulates interest in improvisation, makes them make independent decisions. All this also, of
course, arouses interest in the subject and stimulates positive motivation [3, 320].
Method “Six thinking hats”
The six hats method is one in every of the best strategies for organizing questioning, developed
by means of the English writer, psychologist, and innovative thinking specialist Edward de Bono. In his
book «Six thinking Hats», de Bono describes strategies that assist structure both collective and personal
intellectual activity, making it more efficient and understandable.
The six-hat method of thinking lets in you to expand flexibility of mind, creativity, allows you
overcome a creative crisis, facilitates you are making the proper choice and greater appropriately correlate
your way of questioning with your desires and tasks. It is especially appropriate for evaluating unusual
and revolutionary ideas, when it is vital to keep in mind any opinion and keep in mind the scenario from
extraordinary planes.
The essence of the six hats technique
Edward de Bono’s technique is primarily based on the idea of parallel thinking. As a rule, this or that
decision is born in a clash of opinions, in dialogue and polemics. With this approach, desire is frequently
given not to the quality of the options, but to the one that has been more successful within the debate.
Six hats of thinking, in the system of solving practical problems, help to cope with 3 principal
difficulties:
1. Emotions. Instead of thinking about a solution, we often limit ourselves to an emotional reaction
that determines our future actions.
2. Perplexity. Not knowing what to do and in which to start, we feel insecure (especially when we
are confronted with a complex multi-degree task, or when we’re faced with something for the first time).
3. Confusion. When we strive to preserve in mind a huge amount of statistics associated with the task, try
to be logical, steady and creative, be constructive, and even make sure that the humans round us (interlocutors,
colleagues, partners) were like that, generally all this does not cause anything however confusion and confusion.
In conclusion, the current economy of English-speaking countries has a good impact on the whole
world. Secondly, English is the language of international relations, literature and politics, art, and trade.
The method of teaching English should always be supplemented and developed. Therefore, it is very
important for students to expand their worldview, improve their activity, and knowledge. Thanks, of this
by using these methods we see the interest of students to learn the English language.
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ҮЙРЕТУДЕ ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ
А.Ж. Сүлкеева
№56 мектеп-лицейі, Нұр-Сұлтан қ.
Мажит Зура
ҚР Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы, Нұр-Сұлтан қ.

Қазіргі заманғы мектеп дамуда, мұғалімдер оқу процесін жандандыруға және қарқындатуға
көбірек көңіл бөлуде. Педагогикадағы ойын технологиялары балаға жеке қызығушылық танытып,
топта жұмыс стей білуге, сол арқылы өзін жауапкершілікке тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Шет
тілін оқытуда ойындарды қолдану қажет, өйткені бұл жай ойын-сауық құралы немесе танымдық
материалды ұйымдастырудың тәсілі ғана емес, сонымен бірге баланың жан-жақты дамуы оның
мінезін қалыптастыруға көмектеседі.
Түйін сөздер: ойын технологиясы, интерактивті оқыту, дидактикалық ойындар, портал
ойындар, мотивацияны дамыту.
«Ойын» ұғымына түсініктеме берсек — бұл адамның мінез-құлқын өзі басқаруымен
анықталатын қоғамдық тәжірибені қалыптастыруға арналған жағдаяттар негізіндегі іс- әрекеттің
бір түрі болса, «ойын» сөзі мағынасының түп–төркіні қуаныш, әзілге сәйкес келу екен. Мысалы,
Ежелгі Рим халықтарында «ойын» сөзінің мағынасы қуаныш, мереке сөздерінің мағынасымен
ұштасып жатыр, еврей тілінде әзіл мен күлкіні білдіреді, ал қазақ тілінде жас баланың іс – әрекетін,
ересектер арасындағы әзілді, қалжыңды меңзейді.
Ойынның пайда болу тарихын зерттеу мәселесі ұзақ жылдар бойы ғалымдардың басты
назарында болды.
Әлемдік педагогикада ойын нақты мақсатқа жетуге бағытталған және белгілі шарттары
(ережесі) бар әрекеттерден тұратын, ойынға қатысушылар арасындағы жарыс немесе сайыс ретінде
қарастырылды.
Сонымен педагогикалық тұрғыдан ойын- дегеніміз не? Ойын дегеніміз – баланы
әдептілікке, сауаттылыққа баулитын құралдың бірі. Мектеп оқушыларының танымдық іс-әрекетін
қалыптастыруда қолданатын негізгі жұмыс түрі. Бала саналы, мәдениетті, адамгершілігі мол
болып, жан-жақты дамуы үшін, тілін, сөз байлығын дамыту үшін, айналадағы өмір құбылысын
ұғыну үшін пайдаланудың маңызы зор.
Ойын әрекеті мазмұнынан әлеуметтік сипаты баланың қоғамда өмір сүретіндігімен
байланысты. Ол алғашқы айлардан бастап – ақ маңайындағылармен қарым-қатынас жасауға
ұмтылады, тілді біртіндеп меңгереді. Ойын – бала әрекетінің негізгі түрі. Ойын ойнағанда бөлме
теңіз де, ұшақ та, темір жол вагоны да болуы мүмкін. Балалар ойын кезінде тыныш отыра алмайды.
Тіпті жалғыз баланың өзінде де ойын барысында сөйлеп жүреді. Сондықтан, ойын барысында
тілдесім үлгісі қалыптасатынын ескерген жөн, алайда ойындар мазмұнына қарай, өзіне тән
ерекшеліктеріне қарай сюжетті-рольді, драматизациялық, қимылды ойындар, дидактикалық
құрылыс ойындары, ұлттық ойындар болып бөлінеді, атап айтатын болсақ ойынның түрлері өте
көп. Мысалы: рөлдік ойындар, дене шынықтыру ойындары, сюжеттік ойындар, дидактикалық
ойын элементерін пайдаланудың маңызы өте зор. Дидактикалық ойындар баланың ақыл – ойын
дамытып, сабаққа деген қызығушылықтарын арттырады. Тіпті нашар оқитын балалардың өздері
де ойын элеметтері араласқан сабаққа зор ынтамен, жігерімен араласатыны анық.
Ойын технологиясы дегеніміз – педагогикалық жұмысты ойын түрінде ұйымдастырудың
әдістерімен тәсілдерінің жиыны. Ойын – оқу үдерісіндегі оқытудың әрі формасы, әрі әдісі ретінде
дербес дидактикалық категориясы деген екен Н. Крупская.
«Бала жас болғандықтан ғана ойнамайды, балалықтың өзі оған ойнау үшін, яғни жаттығу
арқылы өмірде қажетті дағдыларды игеру үшін берілген»- деген пікір айтады. В.В.Николина
жүргізген зерттеу нәтижелері негізінде ойын технологиясының бірнеше компоненттерін бөліп
көрсетті, мәселен:
− мотивациялық;
− бағдарлаушылық;
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− мақсаттылық;
− мазмұндық- тәсілдік;
− құндылық-еріктік;
− бағалаушылық.
Анықтама берсек педагогикадағы ойын технологиясы – дегеніміз әдетте, бірнеше негізгі
кезеңдерден тұратын әрекет болып табылады. Бұл мақсаттарды жоспарлау, жоспар құру, содан кейін
тапсырманы ойын ережесіне сай орындауды талап етеді. Берілген шарттар нақты өмірге жақын
болған кезде барлық іс-әрекеттің мәні болады. Адамның таңдау құқығы, іс-әрекет бостандығы
және белгілі бір жауапкершілік болуы керек. Дәл осы талаптармен адам өзін толықтай растайды.
Осылайша, ойын бірнеше негізгі компоненттерден тұрады:
− Суреттер.
− Ойын барысы.
− Нақты заттарды шартты заттармен алмастыру.
− Қатысушылар арасындағы табиғи байланыс.
− Шартты сюжет.
Оқытудың ойын технологиялары ұзақ уақыт бойы балаларды оқыту және тәрбиелеу
мақсатында ақпаратты берудің тиімді әдісі ретінде қолданылды. Бұл аға буыннан жас ұрпаққа
біліммен бөлісудің дәстүрлі әдісі. Интерактивті әдістердің бірі ретінде ол халық ағарту ісінде
қолданылды.
Қазіргі заманғы мектеп дамуда, мұғалімдер оқу процесін жандандыруға және қарқындатуға
көбірек көңіл бөлуде. Кітаптың тақырыбын немесе бөлімін, тәуелсіз технология ретінде және
үлкен процестің бөлігі ретінде ойын түрлері игерілді. Кейде қорытынды жалпылау сабағында
материалды бекітуде ойын элементтері қолданылатын болды.

Ойын барысында қолданған компоненттердің түрлері.
Ойын технологиясын сабақтан тыс жұмыстардың әдістерінің бірі ретінде қолдану осы күнге
дейін ең танымал жағдай болатын. Оқушыларға әсер етуді арттыру үшін ойын тақырыптары мен
түрлері өзгертіліп жасалды.
Ойын үшін сіз оқу процесіне ойын енгізе алмайсыз. Маңызды сәт – әдіс мақсаттарын білу.
Мұғалім процесті нақты жүйелеп, ойын әдісі белгілі бір тәрбиелік тақырыпқа байланысты өзін-өзі
ақтайтындығын түсінуі керек. Ойын-сауық аспектінің енгізілуін бақылау және мұқият қадағалау
қажет, өйткені білім беру және танымдық бағыт басым болуы керек.
Педагогикалық ойын түрлері:
− Физиологиялық;
− Ойлау;
− Жұмысшылар, әлеуметтік және психологиялық.
Бұл бөлу педагогиканың үлкен бөлімін құруға қызмет етеді. Бірақ бұл тек түрлерге бөлінуден
алыс. Ойын топтары педагогикалық процестің түрімен ерекшеленеді:
− Оқыту
− Танымдық
− Репродуктивті
− Коммуникативті
Ойын техникасының үрдісінде ойындар бірнеше топқа бөлінеді, ал айырмашылық процесс
ережелерінің құрылысына негізделген. Біріншісі – қатаң белгіленген ережелермен ойындар,
екіншісі – ойын барысында белгіленген ережелермен, үшіншісі – еркін ойнаумен. Дайын қатаң
ережелері бар ойындар негізінен пәндік, спорттық, интеллектуалдық, құрылыс, музыка т.б. Тегін
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ойындар көп шығармашылық түрлерін көрсетеді: өнер, театр, үйлену тойы, мамандықтағы ойындар
және т.б.
Көптеген типтік бөлімдер бар:
− Әңгіме
− Іскерлік
− Рөл
− Тақырып
− Еліктеу
− Драмалық ойындар.

Сабақ беру барысында қолданылған ойын типтерінен көрініс.
Педагогикадағы ойын жағдайы баланың интерактивті оқытуының маңызды аспектілерінің
бірі болып табылады. Бұл жүйе тек мектеп жасына дейінгі балаларға ғана емес, бастауыш сынып пен
орта буынның сыныпатрында да қолданылады. Ойын баланың дамуы мен қалыптасу процесінде із
қалдырады, бұл сізге қосымша ақпаратты жинауға және есте сақтауға мүмкіндік беретін әдістердің
бірі екенін ұмытпаған жөн.
Педагогикадағы ойын технологиялары балаға жеке қызығушылық танытып, топта жұмыс істей
білуге, сол арқылы өзін жауапкершілікке тәрбиелеуге мүмкіндік береді. Мұғалімнің міндеттерінің бірі –
мотивацияны дамыту. Ойын барысында бала өзінің алдына қойған мақсатына ұмтылады, яғни кез келген
жағдайда ол ойын барысында ұсынылған материалды есте сақтайды, өйткені өз өміріне пайдаланады.
Бастауыш сыныпта ағылшын тілі үйренуде қолданатын дәстүрлі ойын түрлері: «Ағылшын тілі
сабақтарында білім беру ойындары» кітабында М.Ф. Стронин осындай ойындарды екіге бөледі:
Тілдік дағдыларды қалыптастыруға ықпал ететін грамматикалық, лексикалық, фонетикалық
және орфографиялық ойындар.
Сөйлеу дағдылары мен қабілеттерін одан әрі дамытуға ықпал ететін шығармашылық ойындар
тәуелсіздікті көрсетуге мүмкіндік береді [5].
М.Ф. Стронинның ойын түрлерінің жіктелуіне көңіл бөле отырып, мен келесі ойын түрлерін
толығырақ қарастырғым келеді:
Ағылшын тілін үйренуге арналған грамматикалық ойындар.
Грамматикалық ойындардың негізгі мақсаттары: балаларға белгілі бір грамматикалық
тақырыпты өткенде, сол шақта сөйлеу үлгілерін қолдануға үйрету;
Act as you say.
Мақсаты: сөйлемді ережеге сай қолдануды жаттықтыру Present Continuous.
Ойын барысы: Ойын сөйлем құрау арқылы жүзеге асады. Бұл ойынды үш ойыншы ойнайды:
1 – нұсқау береді, 2 – берілген нұсқауды орындайды, ал үшіншісі не істейді?, 3 – екіншінің іс
қимылын сипаттайды.
1 – Play volleyball. 2 – I am playing volleyball. 3 – He/ She is playing volleyball.
1 – Wash your face. 2 – I am washing my face. 3 – He/ She is washing his/ her face.
1 – Do exercises. 2 – I am doing exercises. 3 – He/ She is doing exercises.
Hide – and – Seek in the Picture.
Мақсаты: Орынға арналған демеуліктерді жаттап алу.
Ойын барысы: Бір бөлме берілген үлкенірек сурет қажет. Ойын басқарушы (оқушылардың
бірі) осы суреттің бір жерінде «тығылады», оқушының тығылған жерін қағаздға жазып мұғалімге
береді және тығылған оқушыны табу үшін оған жетелеуші сұрақтар қояды.
91

Ғылым және инновациялар: жаңалықтар, мәселелер мен жетістіктер

− Are you under the bed?
− Are you behind the door?
− Are you on the chair?
− Are you in the box?
Лексикалық ойындар.
Лексикалық ойындар балаларға лексикалық материалды игеруге көмектесуге бағытталған.
Бұл ойындардың мақсаты: жаңа сөздерді игеруге және сөздік қорды кеңейтуге, кез-келген жағдайда
игерген сөздерін пайдалануға көмектесу; оқушыны сөздердің үйлесімділігімен таныстыру, сөйлеу
әрекетін дамыту.
Memory game.
Мақсаты: тақырыпқа сай сөздерді есте сақтау (жануарлар, жемітер, көкеністер, тағам, киім,
пмамандық, үй, отбасы, спорт және т.б.).
Ойын барысы: Мұғалім тақырыпқа сай 10 жаңа сөздерге арналған флешкартаны тақтаға
бірнеше рет қайталата отырып іледі. Мұғалім оқушыларға артқа қарауға немесе екі көзін
алақанының дәл ортасымен қатты етіп жбуға бұйырады да бір суретті алып тастайды. Ал оқушылар
қандай суреттің жоқ екенін табу үшін флешкарларды рет-ретімен айтып өтеді. Кезекпен-кезек
барлық флегкарталар алынып, оқушылар тек мұғалім көрсеткен орында қанда сурет болғанын
айтып шығады.
3. Ағылшын тілін үйренуге арналған фонетикалық ойындар.
Шет тілін оқытудың бастапқы кезеңінде дыбыстарды дұрыс айтуға көп көңіл бөлінеді.
Фонетикалық ойындардың тәрбиелік мақсаты – оқушыларға дыбыстарды дұрыс айтуға және
сөздерден тануға, интонацияны пысықтауға дағдыландыру. Шет тілін оқытудың бастапқы кезеңінде
фонетикалық ойындар үнемі қолданылады. Болашақта фонетикалық ойындар сөз, сөйлем, рифма,
тіл жұмбақтары, өлеңдер, әндер деңгейінде өткізіледі.
Дыбыстарды іздеу.
Мақсаты: фонематикалық есту қабілеттерін қалыптастыру.
Ойын барысы: Мұғалім балаларға суреттерді көрсетеді және оларда бейнеленген заттардың
аттарын нақты айтады. Балалар берілген дыбыс жасырылған суретті көрсету керек. (Немесе
қолдарыңды шапалақтаңдар. Ойын басталар алдында балалармен дыбыстар шығады).
Monkey Talk. [ð] дыбысын.
Мақсаты: ағылшын тіліндегі жеке дыбыстарды айту кезінде оқушылардың сөйлеу
мүшелерінің дұрыс артикуляциясын қалыптастыру.
Ойын ережесі: «Менің ойымша, сіздердің бәріңіз кішкентай маймылдарды, олардың бетәлпеттерін, сөйлесулерін өте жақсы суреттей аласыздар. Хайуанаттар бағындағы маймылдар
ағылшынша сөйлейді. [ð] дыбыс шығарған кезде олар қатты тырысады – соншалықты тырысады,
сондықтан олар қонақтарға өздерінің тілдерін көрсетеді. Ашулы маймыл бәріне «They, they, they»
деп айқайлайды, ал білімді маймыл ақын сияқты сөйлейді«Thee, Thee, Thee»:
Little monkey in the tree
This is what he says to me,
“They, they, the
Thee, thee, thee”
Monkey jumps from limb to limb
While I chatter back to him:
«Thee, thee, thee
They, they, they».
Өлең жолдарын тек мұғалім оқиды, ал оқушылар болса «Thee, thee, thee, They, they, they»
сөздерін хормен айтады, оқушылармен бірнеше рет ойнағанның арқасында оқушылар өлеңді
жаттап та алады.
Орфографиялық ойындар.
Орфографиялық ойындар сөйлеу дағдысын қалыптастыруға және дамытуға ықпал етеді. Бұл
ойындардың негізгі мақсаты – шетелдік сөздердің емлесін меңгеру. Кейбір ойындар балалардың
есте сақтау қабілетін дамытуға, басқалары – сөздің орфографиялық бейнесін көбейтуге арналған.
Word composers
Мақсаты: орфографиялық дағдыларды қалыптастыру.
Ойын барысы: мұғалім тақтаға ұзын сөз жазады, мысалы representanive. Осы сөздің
әріптерінен оқушылар жаңа сөздер құрып, жазып алулары керек. Мысалы: рresent, tea, test, nest,
part, art. Соңғы сөзді айтқан адам жеңеді.
Ағылшын тілін үйренуге арналған шығармашылық ойындар.
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Сөйлеу дағдыларын одан әрі дамытуға үлес қосу. Баланың қызығушылығын тудыратын
ашық түсті материалдар шет тілін үйренуде маңызды емес. Бұл ойындарда қиял үйретіледі, бала
ең қарапайым заттардан ерекше көрінуді үйренеді. Бұл шығармашылық, соның арқасында және
еркін сөз.

АКТ-ны қолданып видео арқылы жоба жасау және kahoot ойыны.
Портал ойындарын көбінесе бастауыш сыныпта сөздік қорды көбейтуге, сөздердің
жазылуымен оқылуын тез жаттауға қолданған өте тиімді. Мысалы әр сыныпта берілген ағылшын
тілі оқулығында стандартқа сай 8 тарау бар әр тоқсанға 2 тараудан 16-20 тақырыптан келеді, осы
тақырыпқа берілген сөздерді тез жаттату барысында порталдық ойындарды қолданған ұтымды.
Мысалы: 1сыныпта ағылшын тілі сабағы ABC тақырыбымен басталады 26 әріпті тез жаттап
үйрену үшін оқушыға ойын түрінде берілген парталдық ойын «ABC Kids-Tracing & Phonics»
ойынын ұсынар едім. Ойында Лукэс арыстанның баласы және Бэлла атты қоянның көжегі
мульткейіпкерлер, сені кішкентай дарабозбен қарсы алады, дарабозға тіркелген 6 вагоды бар. Әр
вагон белгілі бір жұмыс түрін ұсынады:
1 вагон «АВС» – деп аталады, ойынның бұл бөлімінде 26 әріпті тыңдап, саусағыңмен
ұялытелефонның бетіне жазу арқылы, әріптердің жазылу ережесін меңгересің, әр меңгерген 4
әріпке саған сыйлықтар немесе стикерлар ұсынып, сені қолпаштап отырады;
2 вагон «abc»- кіші әріптердің жазу үлгісін үлкен әріптерді жазғандай қайталайсың;
3 вагонда әр әріптен басталатын 2 сөзбен суреттер арқылы танысып, тыңдап, бірнеше рет
қайталаудың арқасында жатап та аласың;
4 вагон «АВС abc» – бұл бөлімде кіші әріптерді үлкен тиісті әріптермен сәйкестендіресің,
бұл деңгейде ойланып жұмыс істеуге тура келеді;
4 вагон – деңгейінде аталған әріптерді ұшып бара жатқан шарлардан ұстап алу керек, көп
ұстаған сайын ойынның жылдамдығы ұлғая түседі;
Соңғы бөлімде пысықтауға арналған жасырылған ұяшықтардағы әріптердің үлкенін
кішісімен сәйкестендіру керек, бұл жерде көріп есте сақтау дағдыңды жаттықтыруға болады;
Неге дәл осы ойынды 1 сыныпта ағылшын әріптерін үйренуге ойнау керек деген сұрақ
туындайтыны анық. Себебі:
− Порталды ойын, ойын өте қызықты, түстері қанық, ойыншы виртуалды әлемге енеді;
− Ойыншының Лукэс атты көмекшісі мен Бэлла атты қолдаушысы бар;
− Ойын әр деңгейде әр түрлі ойын түрімен жабдықталған;
− Кейіпкерлер бірде жүгіріп, скейтборд теуіп, желдеткішпен ұшып, секіріп, қолын бұлғап
әрдайым ағылшынша сөйлейді. Ал ойыншыны қолдаушы Бэлла атты қоянның сүйкімді көжегі
саған бас бармағын көтеріп, шапалақтап, қуаныштан секіріп сені қолдап жүреді.
Ойын арқылы оқушы 26 әріппен қоса 50 сөзбен танысады.
Осы ойынды ойнаған 1 сынып оқушылары 1 аптада ағылшын әріптерін түгел жаттап, қай
әріпті тыңдағанын әріптер кестесінен нұсқай алады, жазылуын, айтылуын, тіпті оқылуына дейін
жаттап алды.
Әрине басында бірнеше ата-ана біз балаларға ұялы телефон ұстатпаймыз, ойната алмаймыз,
көздерін ауыртады деген қарсылық тудырғанымен кейін алғыстарын жаудырып жатты, себебі үйге
берілген қазақ тіліндегі 4 жол өлеңді жаттату үшін ата-аналарға кем дегенде 1,5-2 сағат уақыт
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керек, ал жаттап жаттығудың бір түрі ойын арқылы жаттап жаттығу, яғни заманауй тұрғыдан
алғанда порталды ойынның көмегімен.

4 «Б» сыныбында quizlet.com бағдарламасымен жасалған виктарина.
Келесі порталды ойынның бірі тағы 1 сыныптағы «Colours» – тақырыбына арналған
«Learning Colors For Children» – атты ойын түрін осы сылкасы арқылы жүктеп ала аласыз. Бұл
ойында әртүрлі түстер дөңгелек смайликтермен берілген. Ойын «Learn», «Play», «Guess» – деп
ұсынылған 3 деңгейден тұрады.
«Learn» – ең бірінші ойында түстерді қайталайды, әр түске екі заттың аталуымен бірнеше рет
қолданылады, экранда шыққан түсті пернелер арқылы табады;
Play – бөлімінде ойын екіге бөлінеді: «garage» көліктерді түстері бойынша гараждардан
шығарып алады, «car parking» көліктерді түстері бойынша авто тұрақтарға орналастырады;
Guess – бөлімінде де ойын екіге бөлінеді: «matching» – берілген суреттерді түстерімен
сәйкестендіреді, «sorting» – сөреде орналасқан түстерге сәйкес ойыншықтар мен заттарды
орналастырады, әр затты қойған сайын заттың түсі мен аты аталады.
Бұл ойында осылайша 10 тұспен қоса 20 заттың атауы бірге жатталады. Неге барлық 1
сыныптардың тақырыптары біріктірілген ойын таңдамасқа деген сұрақ туындайтын шығар. Себебі
бала тез жалығып, шатасып, шаршамауы үшін, көлемі жағынан кіші, әр түрлі деңгейден тұратын
ойындарды ұсынған жөн. Стандартқа сай тақырыптарға сай келетін порталдық ойындарды таңдау
оңай емес. Әр ойынды ойлап тапқан адамның ұлтына да мән беру керек, сөйлеу интонациясы,
сөздердің айтылымы мен дұрыс жазылуын, әріптердің тек баспаша жазылғанын қатаң қадағалаған
жөн.
Шет тілін оқытуда ойындарды қолданыңыз, өйткені бұл жай ойын-сауық құралы немесе
танымдық материалды ұйымдастырудың тәсілі ғана емес, сонымен бірге баланың жан-жақты
дамуы оның мінезін қалыптастыруға көмектеседі .
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ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ АҒЫЛШЫН ТІЛІ ПӘНІ БОЙЫНША
СӨЙЛЕУ ЖӘНЕ ОНЫ ТЫҢДАУДАҒЫ ҚИЫНШЫЛЫҚТАРЫ
Ж.Б. Сайфуллаев
Студент, Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ, Ақтөбе қ.

Қазіргі таңда оқушылардың басым бөлігі қанша жерден ағылшын грамматикасын және
сөздіктерді жетік білсе де, өз ойын ағылшын тілінде жеткізуде қатты қиналады. Бұл қиыншылықтарды
жою үшін оқушыларды күнделікті сабақта бір-бірімен сөйлестіру қажет. Олар сөйлеп қана қоймай,
сондай-ақ бір-бірін тыңдау алу керек. Сөйлеу және тыңдау дағдыларын жақсарту үшін мұғалімдер
әдетте оқушыларға диалог және монолог тапсырмаларын береді.
Түйін сөздер: тыңдау, сөйлеу, ағылшын тілі, диалог, үнтаспа.
Қазақстан Республикасы жалпы орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті
стандартында «Шетел тілін оқытудың басты мақсаты – оқушыларға шетел тілінде қарым-қатынас
жасауды базалық деңгейде игерту» деп көрсетілген. Өйткені қазіргі нарық жағдайында шетел тілін,
оның ішінде ағылшын тілін меңгеру, шетел тілінде сөйлей білу өмірдің өзекті мəселесіне айналды.
Сондықтан өсіп келе жатқан ұрпаққа шетел тілін оқытуда əр түрлі əдістемелік жаңа тəсілдерді
түрлендіре, күрделендіре түсу қажеттілігі туындап отыр.
Әрбір оқушы – ертеңгі жас маман, қазіргі заман талабына сай ағылшын тілін меңгеруді
алдына мақсат етіп отыратыны бізге белгілі. Себебі, қазіргі заманда ағылшын тілі «XXI ғасырдың»,
халықаралық бизнес, қазіргі ғылым мен технологиялар тілі мәртебесіне ие болды. Ағылшын тілі –
бүгінде халықаралық қатынастың, ғылым мен техниканың, бизнес пен журналистиканың барлық
салаларында кеңінен қолданылып келе жатқан тілдердің қатарына жатады. Сол себептен ағылшын
тілі – халықаралық тіл дейміз. Бүгінгі күні зерттеушілер ағылшын тілінде сөйлеушілердің саны
1,2-1,5 млрд арасында деп тұжырымдайды. Ағылшын тілі – жер бетіндегі ең көп қолданылатын
тіл. Ағылшын тілі әлемнің 75 елінде ерекше орын алады, ал 19 елде ол мемлекеттік тіл болып
табылады. ХХ ғ. 60 жылдардан бастап ағылшын тілі кеңінен тарала бастады. Ағылшын тілі БҰҰ,
ЮНЕСКО, Бүкіл әлемдік Денсаулық сақтау ұйымы сияқты және басқа да көптеген халықаралық
ұйымдардың ресми тілі болып табылады.
Ағылшын тілі – əлемдегі тілдер арасынан көркемдігі мен бейнелілігі, тазалығы мен
сөздік құрамының молдығы жөнінен дамыған тілдердің бірі. Ауызша сөйлеу және оны тыңдау
адам арасындағы қарым-қатынасты атқарады. Ағылшын тілінде қатесіз тыңдауды үйрету үшін
қолданылатын оқыту əдісінің мазмұны оқушының тілдік қарым-қатынаста жинаған білімінің,
қалыптасқан дағдысының, игерген шеберлігінің жиынтығына байланысты. Ауызша сөйлеуге және
оны тыңдауға үйрету мoнолог жəне диалог түрінде жүзеге асырылады. Мoнолог жəне диалог
түрінде сөйлеу іскерлігі, біліктілігі қарым-қатынас əрекетінің, ақпараттық, регулятивтік, əдептік
жəне сезімдік-бақылау сияқты атқаратын қызметіне байланысты анықталады.
Шетел тілін оқытуда қалыптастыратын негізгі дағды - ол сөйлеу дағдысы. Тіл адамдардың
қарым-қатынас құралы болғандықтан, ол сөйлеу әрекетінің арқауы болып табылады. Тіл ұлт
пен ұлтты жақындастыратын өзгеше қатынас. Тілмен сөйлесу адамзат баласы үшін тысқары бір
дүние емес, ол ішкі құбылыс. Сөйлеу тек адамға ғана тән. Адам тіл арқылы бір-бірімен қатынаса
алады. Қазіргі таңда, еліміз өз егемендігін алып, дербес мемлекет ретінде танылуда. Сондықтан,
еліміздің өркениетін көтеру мақсатында шетел тілдерін меңгеру, шет елдермен қарым- қатынас
орнатудың маңызы зор екендігін көрсетіп отыр. Бұл дегеніміз қазақстандықтар үшін, жастар
үшін ағылшын тілін үйрену – ғылымды, экономиканы, бизнесті одан әрі дамыту қажеттілігін
туындатып отыр. Білім – адамзат қазынасы, халықтың білімділігі – ел байлығының ең маңызды
бөлігі. Тәрбиелеу мен оқыту жүйесінде білім арқылы ең озық мәдениет пен дүние таным
қалыптасады.
Сонымен қатар оқушылардың ағылшын тілінде ауызша сөйлеу қабілеттерін дамыту
бағытында түрлі іс-әрекет ұйымдастыруға болады. Шетел тілі пәні бойынша оқушы ереже мен
ұғымдар анықтамасын тек жаттап алғаннан гөрі, оларды іс жүзінде саналы түрде қолдана алуы
қажет. Түрлі тапсырмалар мен жаттығулар арқылы теориялық білімді шыңдауға болады. Мысалы,
белгілі бір мәтін бойынша жұмыс істеу үшін мынадай жаттығулар беріледі:
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− Мәтінді қатесіз, дауыс ырғағын сақтай отырып оқу;
− Мазмұнын түсіну;
− Тірек – сызба сөздері арқылы баяндау;
− Мазмұнын түсінуі бойынша сурет салып, суреттеу.
Келесі жаттығу түрі – сөйлеуге үйрету. Диалогты сөйлеуде – студенттер сұрақ – жауап, өтініш
айту, нұсқау беру және тағы басқа жұмыстары ретінде қарапайым іс-әрекеттерді жасай алуы тиіс.
Балалар бөлік элементтерден жаңа, тұтас жағдай құрай алуы керек. Оқушылар жалпы арнаулы
сұрақтарды қоя алуы, әр – түрлі сұрақтарға жауап бере алуы, өтініш, бір нәрсемен келісетінін
немесе келіспейтіндігін білдіре алуы керек. Қазіргі кезеңде пән мұғалімдерінің кеңінен қолданып
жүрген тілдік жаттығуларының бірін кіргізуге болады. Тілдік жаттығудың мақсаты – сабаққа деген
бетбұрыс туғызу. Тілдік жаттығу барысындағы мұғалімнің жылы дауысы, сұрақтардың алдын-ала
ойластырылып тапсырмалардың дұрыс жоспарлануы мұғалім мен оқушының арасындағы жақсы
қарым – қатнас туғызып, алдағы сабақтың нәтижесін жоғарлата түседі.
Шағын шығарма жазу оқушылардың тек жазу, тілді тусіну, сөйлеу қабілеттерін арттырып
қана қоймай әр баланың жеке тұлға ретінде қалыптасуына себеп болады. Бұндай шығармаларды
көп уақыт алмай 5 минуттық жазу ретінде өткізу әбден мүмкін. Шығарма тыңдау барысында
диалогтағыдай баланың жіберген қателеріне емес, оның идеясына, өмірлік тәжірибесін сипаттай
білу қабілетіне көбірек назар аударған жөн.
Қазіргі кезде ағылшын тілін меңгеруде (тыңдау арқылы) оқу фильмдерін көру, үнтаспалар
тыңдау жəне тағы басқа мүмкіншіліктері өте көп. Шетел мамандарының сөйлеуімен жазылған
үнтаспалар, бейнефильмдер көптеп саналады. Тыңдау қабілетін үнтаспа көмегімен дамыту үшін
арнайы бейнежаттығулар мен аудиомəтіндер қажет. Осы орайда мəтінді тыңдау, оқып отырудың
мəні зор. Тыңдауға үйренуді сөйлеумен бетпе-бет отырып тыңдаудан бастаған жөн. Аудиториялық
сабақтарда оқытушының сөйлеуі, бейнефильмді көрсете отырып, оқытушының оқуы оқушы
үшін үлкен өнеге, үлгі болады. Тыңдауға үйрету шетел тілім оқытудың ең қиын аспектісі болып
саналатындықтан, ең негізгі мақсат – естігенін түсіне білуге үйрету. Түсінуді тексерудің ең басты
бөліктерін – сурет арқылы, екіншіден – жазбаша жауап беру арқылы жүргізуге болады.
Бірақ оқушылардың тыңдаудағы қиындылығын жылдам әрі тиімді шешу үшін көптеген
педагогтар ағылшын тіліндегі фильмдерді көруді ұсынады.
Көріп біткен фильм бойынша төмендегідей жұмыс түрлерін орындауға болады:
1. Жазбаша жоспар құру, мəтінге ат қою, сөз тіркестерін жазу.
2. Ауызша мəтіннің қысқаша мазмұнын беру, толық мазмұнын беру.
3. Бір кейіпкерді таңдап, диалог құру.
Жұмыстың мұндай түрі ағылшын тілін тыңдап түсіне білу мен сөйлеуге үйретеді. Ағылшын
тілін тыңдап түсіне-білуге үйрену үшін тек ұнтаспа ғана емес, сонымен бірге бейне-фильм жəне
диафильмдердің көмегіне сүйенуге болады. Ағылшын тілінде тыңдап түсіну қабілеттері дамып
жетілгеннен кейін, радиобағдармаларды тыңдауға немесе көркем жəне деректі фильмдерді көрсету
арқылы оқушылардың білімдерін нығайтуға болады.
Сонымен бірге сынып ішінде ойнайтын ойындар мен іс-əрекеттер арқылы да тыңдауды
дамытуға болады. Мысалы, ойынды сабақ үстінде жаңа сөздерді қайталау үшін, өтілген жаңа
сабақты еске түсіру үшін қолданған жөн. Ойындар оқушылардың танымын кеңейтіп, білім мен
білік шеберліктерінің жан-жақты қалыптасуына, дамуына, тілдік материалдарды жақсы біліп, сөз
іскерліктерін меңгеруіне көп көмектеседі. Ойындар оқушылардың танымын, ақыл-ой белсенділігін
қалыптастырудың маңызды құралы бола отырып, олардың бағдарлама материалының негізгі
тақырыптары бойынша алған білімдерін тереңдете түсуді, əрі пысықтауды көздейді. Бұл ойындар
балалардың сабақ үстіндегі жұмысын түрлендіре түседі, олардың пəнге қызығушылығын оятып,
ынта-ықылас қоюына баулиды жəне оқушылардың зейінін, ойлау қабілеттерін дамытады.
Ойындар арнайы мақсатты көздейді жəне нақты міндеттерді шешеді. Ойынды сабақтың əр
кезеңдерінде, тақырыбына қарай мұғалім өзі таңдап алып, қолданып отырады. Сынып ішінде
мынадай ойындарды ойнауға болады: What’s in the bag? Around the world, Order Race, Question
race, Bingo, Go fish т.б.
Ағылшын тілін үйрету барысында музыканың ықпалы зор. Ән тілдік қарым-қатынас құралы
ретінде жаңа сөздер мен сөз тіркестері құралып оқушының сөздік қорының молаюына ықпал
етеді. Ән,өлең тыңдау кезінде таныс лексика оқушы есінде тез жатталады. Шет тілінде ән айтып
үйрену барысында оқушы дыбыстарды дұрыс атап үйренеді, сөйлемге дұрыс екпін қояды. Әнмен
жұмыс барысында оқушының көңіл – күйі көтеріліп, тілге деген қызығушылығы арта түседі.
Сабақ барысындағы әндер мұқият жас ерекшелігі ескеріліп таңдап алынуы тиіс.Сонымен қатар
электронды оқулықтардың пайдасы өте зор.Сабақта электронды оқулықтарды пайдалану арқылы
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оқушының шығармашылық қабілетін арттыруға, ізденісін ұлғайтуға, танымдық көзқарасын
қалыптастыруға, өзіндік жұмыстарды тез орындауға машықтанады.
Оқушыларға музыка арқылы тыңдау үйрету кезінде колонкаларды қолданған дұрыс. Себебі
колонкаларды қолдану арқылы оқушылар диктордың айтқан сөздерін анық әрі жақсы еститін
болады.
Тілдік жаттығудың мақсаты – сабаққа деген бетбұрыс туғызу. Тілдік жаттығу барысындағы
мұғалімнің жылы дауысы, сұрақтардың алдын ала ойластырылып тапсырмалардың дұрыс
жоспарлануы мұғалім мен оқушының арасындағы жақсы қарым-қатынас туғызып, алдағы сабақтың
нəтижесін жоғарлата түседі. Əдетте оқып болғаннан соң түсінік айтылады жəне жаттығулар
жасалады. Сөйлей алудың əдістерімен қорытындыланады. Əңгімелесу балалардың логикалық
ойлауын, тілдің қалыптасуына, қорытынды жасауға көмектеседі. Оқушылардың ағылшынша
тыңдау дағдысын қалыптастыру үшін сөйлеудің дұрыс үлгісін көрсету керек. Оқушының тыңдау
дағдысын қалыптастыру үшін: сөзді, сөз тіркестерін дұрыс айтуға үйрету, мəтінді, өлең сөздерді
айтқанда дауыстың анық болуын қадағалау, сұрақтарға жауап беру, дұрыс сөйлеуге үйрету, сұрақ
қоя білу мен əңгімені бастау, жалғастыру, аяқтай білу қабілетін қалыптастыру сияқты жұмыстар
қатар жүргізіледі. Сондай-ақ берілген мəтіннің мазмұнын айту мен сөйлеу үлгілерін сауатты түрде
құрастыра білуге, диалог арқылы сұхбаттасу сияқты жұмыстар кеңінен жүргізіледі. Осындай
жұмыс кең түрде жүрген тұста оқушының тыңдау ерекшелігі күннен күнге дамып, жан-жақты
артып отырады. Ал бұл оқушының тыңдау дағдысын қалыптастыру үшін: оқушы меңгерген
лексикалық материалдар бойынша талқылауға қатысып, мəтін бойынша тыңдағанын еркін жеткізе
білуге дағдыланады. Қойылған сұрақтарға тез жəне нақты жауап беру жəне сурет бойынша əңгіме
құрастыру, əр түрлі жағдаяттарға байланысты сұрақ қоя білу мен схема бойынша сөйлемдер
құрастырып, қатесіз айту жұмыстары басты рөл атқарады. Себебі тыңдап отқан оқушылар сөздерді
қатесіз естуі қажет.
Қорыта айтқанда, қазақ мектептеріндегі 9-сынып оқушыларының ауызша сөйлеу дағдыларын
қалыптастыру үшін тиімді əдістерді пайдаланып, əр түрлі жаттығулар орындатудың маңызы зор
екендігін байқадық. Тілді үйретуде «қарапайымнан күрделіге қарай» принципін ұстану қажеттігін
түсіндік.
Адамдар тілді қолданғанда «Нені?», «Қалай?», «Қайтіп?» деген сұрақтарға жауап беру үшін
пайдаланады. Енді осыны үйрету мақсатында қолданса, үйретуші мен үйренуші үшін екеуара
тиімді тəсіл болары даусыз. Үйретуші толып жатқан тілдік құбылыстардың қайсысын бірінші,
қайсысын кейінірек оқытуда құрылым жəне мағына бойынша басымдыққа ие бола алса, үйренуші
де дəл солай таңдау мүмкіндігіне ие бола алады.
Ауызша сөзді түсіну адамның естіген сөздерінің мағынасына талдау жасап, аяқталған ойды
білдіруіне, ойша жинақтау қабілетіне байланысты болады.
Ағылшын тілі пəні мұғалімдері қазіргі кезде ағылшын тілін оқыту сапасын жақсарту
мақсатында тіл үйретуде əлемдік озық тəжірибелерді, жаңа технологиялар мен əдістерді барынша
қолдануда.
Ауызша сөйлеуді үйретуде əр түрлі технологияларды пайдаланған тиімді. Мысалы, қазіргі
білім беру үдерісінде еніп жатқан инновациялық технологияларды басшылыққа алып, практика
жүзінде ауызша сөйлеуді іске асыруға болады. Яғни, біз деңгейлеп саралап оқыту технологиясында
білім алушыларға деңгейлік тапсырма беру арқылы əр баланы ауызша сөйлеуге үйретеміз. Балалар
сөйлеу арқылы өз ойындағысын жеткізу үшін, ең біріншіден, оқушылардың сөздік қорын байытып,
содан соң жаңа өткен сөздердің есте сақтап жəне де əр жағдайда қандай мағынаны беретінін
түсіндіру қажет. Кейін осы жаңа сөздері бар фильмдер көрсету, өлеңдер тыңдату, диалог жəне
монолог құрастыру арқылы жұмыстар жүргіздік.
Ұжымдық, топтық білім беру технологиясы түрінде ауызша сөйлеуге үйрету оқушылар
мен мұғалімдер, оқушы мен оқушы арасында іске асырылады. Біріншіден, олар бір-бірімен
ауызша тілдесу арқылы қарым-қатынаста болса, екіншіден, ұжым арасында еңбек етуге үйренеді.
Дегенмен əр ұстаз қандай технологияны таңдаса да ең алдымен өзі сол технологияны жете түсініп,
меңгеруі тиіс. Өйткені техникалық құралдардың əрқайсысын жете білу жəне меңгеру – оқушы
үшін ең қажетті шарт. Сонда ғана оқушылар ауызша сөйлеуге үйреніп, олардың сөйлеу дағдылары
қалыптасып, сөйлеуге жаттығады.
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БҰҚАРАЛЫҚ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ РӨЛІ
Қ.Т. Оралханова
Магистрант, Л.Н. Гумилев атындағы, Нұр-Сұлтан қ.

Бұқаралық ақпарат құралдары біздің өмір салтымызға айналды. Күнімізді онсыз елестету
қиын. Мақалада оның дұрыс-бұрыс жақтарын талдап, БАҚ-ты пайдалана отырып жеткіншектерге
дұрыс тәрбие беру жолдарын қарастырдық. Бұқаралық ақпарат құралдарның бүгінгі беріп жатқан
тәрбиесін мақаламызға арқау етіп алып, біршама ұсыныстар білдірдік. Психолог мамандардың
тәжірибесінен нақты дәлелдер келтіріп, нақты мақсаттарды тізіп көрсеттік.
Түйін сөздер: БАҚ, жасөспірім, баспасөз, радио, теледидар, кино, видио, үн-таспа, ата-ана,
тәрбие, бағдарлама, мультфильм, ақпарат, жаңалық.
Қазіргі әлем бізді бұқаралық ақпарат құралдарымен үнемі байланыстырып отырады. Олар
біздің күнделікті өмірімізге кіріккені соншалықты, онсыз өмірді елестету қиын. Таң нұр кірпігін
қақан сәттен бастап, сол ақпаратты алуға, көруге асығамыз. Кірпік қақпастан теледидарға үңілеміз,
сағаттап смартфонға телміреміз. Әртүрлі мағұлматтар күнбе-күн бұқаралық ақпарат құралдары
арқылы таратылып, сан мыңдаған, миллионаған тіпті миллиарттаған көзі қарақты халыққа жетіп
отырады.
Бұқаралық ақпарат құралдары дегенiмiз – түрлi хабар-ошарды көпшiлiкке арнайы техникалық
құралдар арқылы ашық, әрi жария түрде жеткiзу үшiн құрылған мекемелер. Бұқаралық ақпарат
құралдарына: баспасөз, радио, теледидар, кино, видио, үн-таспа және көпшiлiкке арналған
анықтамалар жатса, соңғы кезде олардың қатарына ғылым және техникалық соңғы жаңалықтары
– спутниктик байланыс, кабельдi теледидар және түрлi компьютерлiк интернет байланыс жүйелерi
қосылып отыр. Бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамға қажеттiлiгi оның атқаратын қызметтеріне
тікелей байланысты. БАҚ арқылы ақпарат негiзiнде адамдарда қоғамның саяси, экономикалық,
мәдени-әлеуметтiк, рухани өмiрi, билiк тармақтарының қызметi т.б жөнiнде белгiлi-бiр пiкiрi
қалыптасады. ХХ ғасырдың ортасында басталған ақпараттық технологиялардың қарқынды
дамуы қоғамның мүлде жаңа типі – ақпараттың қалыптасуына негіз салды. Бұқаралық ақпарат
құралдары қоғам дамуында ерекше орын алатыны жасырын емес. Қазіргі әлемде БАҚ адамдардың
санасын қалыптастыру, олардың талғамын, көзқарастарын, әдеттерін және қалауларын тәрбиелеу
функцияларының едәуір бөлігін алды. Қарымы қуатты бұқаралық ақпарат құралдарының
мүмкіндіктеріне байланысты адам қоғамдық өмірдің әртүрлі көріністерімен танысып, олар туралы
белгілі бір идея жасай алады. Бұл саланың адам өміріне әкелген мол мүмкіншілігінің арасында ол
халық пен биліктің арасындағы алтын көпір болып, «төртінші билік» деген атқа ие болды.
Ал осы төртінші билік аузынан ана сүті кеппеген, бұғанасы қатпаған бүгінгі
жеткіншектерге қандай тәрбие беруде?
Әлбетте, бұл сұрақ бала тәрбиелеп отырған кез келген ата-ананың көкейінде көміліп тұрғаны
анық. Өйткені, айналаның барлығы ақпаратқа толы, оны іздемей-ақ, жан-жақтан жаһанға жар
салып жатқан ақпараттың кәмелетке толмаған адамның жеке басының қалыптасуына ерекше
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әсер етпей қоймайды. Жасөспірім кез ең қиын кезеңдердің бірі екені белгілі. Дүниетаным,
қызығушылық, жеке адамның айналасындағы әлемге көзқарасы өзгеріп отырады. Бұл жастағы
балалар айналасындағылардың бәріне сезімталдықпен жауап қатады, солай қабылдайды да.
С.Холл алғаш рет жасөспірімнің психологиялық сипаттамаларын дамудың дағдарыстық кезеңі деп
атап, оны даму процестерінің биологиялық шарттылығы туралы идеялармен байланыстырды [1].
Шынтуайтында, бүгінгі кезеңде адамдар көп уақытты өздерінің мансаптарына арнап,
материалдық байлықтарын жақсартуды көздейді, ал отбасы мен ата-ана адам өмірінде маңызды
орын алуы жайы ақсаңдап келеді. Ата-ана баласына аз уақыт бөледі, сондықтан, бала тәрбиесіне
оның анасы мен әкесінің бұл әрекеті ықпал ете бастайды, ал теледидар, көбіне оларға жақсылықты
үйрете алмайды және ол ата-ананың орнын баса алмайды. Ал психология саласындағы
ғалымдар жақын болашақта бізде басқарылмайтын, агрессивті және қатал адамдар психикасы
деформацияланған ұрпақты аламыз деп алаңдауда [2]. Бұқаралық ақпарат құралдары баланың
санасының өзгеруінде үлкен рөл атқарады. Баланың әлсіз немесе әлі қалыптаспаған психикасы
көбінесе ақпараттық шабуылға төтеп беруге дайын емес. Тұлғаның қалыптасуына құрметпен
қарау, түсіну адам психологиясын зерттеу процесінде пайда болады.
Ақпарат кімге, кім әлемге тиесілі? Бүгінгі көгілдір экранның кейіпкерлеріне назар
аударайық. Балалар сүйіп көретін мультфильмдердің қаһармандары супермен, мутанттар және
т.б. Маскүнемдер, темекі шегушілер, қисынды өмір салтын жүргізетін телешоулар мен фильмдер.
Бұлар көбінесе, бір кейіпкердің басқаларды өлтіретінін көрсетеді, өйткені олар ерекше немесе
таңдалған. Жаңалықтарда да көрерменнің психикасын аямайтын қанды оқиғаларды экранға
шығарады. Бәлки, олар біздің өміріміздің қорқынышты екенін және тек нашарлай түсетінін
дәлелдегілері келетін шығар.
Балалар теледидарды неғұрлым көп қараса, олардың ойлау қабілеті соғұрлым төмен болады,
өйткені теледидар дайын, оңай түсіндірілетін суреттерді ұсынады. Теледидар көру әлеуметтік
қажеттіліктердің орнын басады (оқу, үй тапсырмасын дайындау немесе спортпен шұғылдану).
Баланың теледидар көруге қаншалықты көп уақыты кетсе, соғұрлым ол кітап оқуға аз уақыт кететіні
дәлелденді. Тағы бір пікір бар: кішкене оқыған балалар, соңында көп теледидар көруді бастайды.
Көп оқымайтын балалар үшін теледидар қарауға бір сағат жұмсау табиғи әрекетті ауыстырады,
бірақ балалар бұл сағатты оқуға жұмсамайды. Дене дамуы туралы айтатын болсақ, теледидар
көру спортқа кететін уақыттың қысқаруына әкеледі. Теледидар алдында ұзақ уақыт отыратын,
отырықшы өмір салтын ұстанатын балалар, теледидар көргенде жиі тамақтанады. Теледидардың
әсері тек санына ғана емес, сонымен қатар балалардың қай бағдарламаны қарайтынына да
байланысты. Бәрінен бұрын, ата-аналарды стереотиптерді ассимиляциялау, агрессивті мінезқұлықты ассимиляциялау және жарнаманың шамадан тыс әсері алаңдатады. Өздеріңіз білетіндей,
теледидар арқылы балалар әйелдердің, ерлердің, қарттардың және басқа да топтардың, соның
ішінде балалардың өздеріне қатысты мінез-құлқының әлеуметтік стереотиптерін үйренеді.
Жарнамаға келетін болсақ, бұл балалар мен теледидардан көрген нәрселердің ажырамас
бөлігі болып табылатын өнімдер мен ойыншықтардың жарнамасы. Орташа алғанда, бала күніне
50-ден астам клиптерді көреді. Әсіресе балаларға жарнама оңай әсер етеді. Біртіндеп, олар дәл
сол өнімдер мен жарнамаланған өнімдерді жақсы көре бастайды. Тек теледидар емес, әр баланың
қолнынан табыла кететін смартфондар да түрлі ақпаратты таратушылар. Әлеуметтік желінің
әлегіне түсіп отырған балалар бос уақытын сананы дамытатын дүниелерге емес, аузын құр құрғақ
шөппен сүрте сөйлеген вайндар мен келеке-қалжың көрумен ойын сұйылтып алады.
Таяқтың екі ұшы болатындай, БАҚ құралдарының пайдалы тұстары да ұшан-теңіз. Тәрбиелік
мәні зор, ұлттық руханиятымызды насихаттайтын мультфильмдер, балаларға арналған кинолар,
зейінді, зеректікті арттыруға арналған бағдарламалар. Мәселен, еліміздегі «Балапан» арнасын алар
болсақ. Отбасылық додадар, жақсы-жаманды үйрететін бағдарламалар, викториналық сұрақтар
жолдайтын тікелей эфирлер, т.б. БАҚ құралдары танымды, игі дүниелерді көрсетер болса, бала да
көргенін көкейіне түйеді. Дегенмен, БАҚ деген тек теледидар емес, ол технология арқылы келіп
жатқан барлық ақпарат. Ал жан-жақтан жаңбырша жауған ақпардың барлығы бірдей тәрбие мен
тәртіп үйрете бермейді.
БАҚ түсіністікті дамытуға көмектеседі. Жасөспірімдердің көпшілігі жабық, яғни
тұйықтықта өмір сүреді. Бірақ әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдарының көмегімен олар қоғам
мен әлем туралы біліп отырады. Әлемдік оқиғаларды бейнелейтін жаңалықтар арналарынан,
журналдардан, әлеуметтік желілерден жасөспірімдер әлемде не болып жатқанын түсіне алады.
БАҚ әлеуметтік дағдыларды дамытуға ықпал етеді. Көптеген жасөспірімдер қоғамда
өздерін ыңғайсыз сезінеді. Бұқаралық ақпарат құралдары оларға әлеуметтік дағдыларын дамытуға
мүмкіндік береді. Сондай-ақ, бұл олардың әлеуметтік шеңберін кеңейтуге және жаңа достар табуға
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мүмкіндік береді. Бұл артықшылықтарға әлеуметтік сенім, медиа сауаттылық және әлеуметтік
қолдау кіреді. Әлеуметтік медиа сіздің балаңыздың әлеуметтік дағдыларын кеңейтеді, сондықтан
оған қазіргі қоғамда еркін жүруге көмектеседі, шабыт береді. Жасөспірімдер фильмді шабыт
ретінде қолдана алады. Немесе, мысалы, жасөспірімдер әйгілі адамдарға қарап, олардың жақсы
жақтарын алып, ұқсағылары келеді. Осылайша, егер атақты адамдар есірткіні жаман деп айтса,
онда жасөспірім оларды тыңдай алады.
БАҚ оқу және жазу дағдыларын дамытуға көмектеседі. Атақты адам өзінің сүйікті кітабы
туралы айтар болса, жасөспірімнің оны оқуға қызығушылығы пайда болады. Егер жасөспірім
блогтарда, чаттарда белсенді болғысы келсе, онда ол өзінің жазу және оқу дағдыларын жетілдіруі
керек. Бірақ бұл артықшылықтар бұқаралық ақпарат құралдарының адамдарға тигізетін кері әсерін
жоққа шығармайды. БАҚ ақпараттарға толы. Жасөспірімдер үшін бұл ақпарат қатты алаңдаушылық
тудыруы мүмкін. Ата-ана ретінде сіз жасөспірімге дұрыс таңдау жасауға көмектесуіңіз керек.
Жасөспірімге бұқаралық ақпарат құралдарының жағымсыз әсерін жоюға көмектесетін
бірнеше кеңестер:
1. Бүкіл отбасымен бірге бұқаралық ақпарат құралдарының жағымсыз жақтарын
талқылаңыз. Жасөспірімді әртүрлі бағдарламалар мен бұқаралық ақпарат құралдары туралы пікір
білдіруге шақырыңыз.
2. Жасөспірімге шындық пен қиял арасындағы айырмашылық қай жерде болатынын
анықтауға көмектесіңіз.
3. Балаңыздың жатын бөлмесінен теледидарды, видео ойындарды және басқаларын алып
тастауға тырысыңыз.
4. Ата-аналық бақылауды қолданыңыз. Жасөспірімге сәйкес емес деп санайтын арналар мен
веб-сайттарды бұғаттаңыз. Бірақ сіздің жасөспірімге осы арнайы медианы не үшін бұғаттағаныңыз
өте маңызды.
5. Теледидарды күніне 2-3 ретке шектеңіз. Отбасымен бірге мүмкіндігінше көп уақыт
өткізуге, басқа іс-шараларға қатысуға тырысыңыз.
Бұл жасөспірімдерге медианың әсері туралы сіздің отбасыңызға көмектесе алатын бірнеше
кеңестер. Әр отбасы әртүрлі. Сондықтан сіз өзіңізге сәйкес келетін ережелерді өзіңіз жасауыңыз
керек. Бірақ бұқаралық ақпарат құралына жала жаппаңыз. Олар біз қаламасақ та, қаласақ та болады.
Ата-ана ретінде біз не істей аламыз? Жасөспірімдерге жақсылық пен жамандықты анықтауға
көмектесе аламыз.
Статистикаға сәйкес, 4 пен 10 жас аралығындағы ұлдар мен қыздар күніне 2,5 сағат теледидар
көреді; 11 жастан 14 жасқа дейін – күніне 3 сағат. 15 жастан асқан – күніне 4 сағат. Осы жастан
бастап қыздар теледидар көретін ұлдарға жарты сағат көбірек уақыт жұмсайды. Американдық
психологтар есептегендей: он екі жасқа дейінгі жасөспірімдер теледидардағы 100 мың зорлықзомбылық пен кісі өлтіру көріністерінің куәгері болады [3].
Бұқаралық ақпарат құралдары, атап айтқанда, теледидар – адамның жеке басын
әлеуметтендірудің ықпалды институттарының бірі. Ресейде және шетелде жүргізілген талдау
нәтижелеріне сәйкес, зорлық-зомбылық көріністерін көруге деген ұмтылыс пен жастар арасындағы
агрессивті мінез-құлық арасындағы үйлестіру туралы айтуға болады. Танымал канадалық психолог
А.Бандура өзінің әріптестерімен бірге БАҚ-тың адам мінез-құлқына әсер етуімен байланысты
алғашқы тәжірибелер өткізді. Зерттеуге 3 пен 7 жас аралығындағы балалар қатысты. Оларға қысқа
мультфильмдер көрсетілді, онда ересектер Бобо қуыршағына теріс қарады. Осы көріністерді
көргеннен кейін балаларға 10-20 минут ішінде ойнауға уақыт берілді, сол кезде зерттеуші әр
балаға назар аударып, олардың әрекеттері мен әрекеттерін жазды. Осы эксперименттің нәтижелері
бойынша кейбір балалардың актерлік әрекетін қайталайтыны анықталды, яғни. агрессиялық
актілерді еліктеді [3].
Қазіргі кезде түрлі телеарналардан үзілмей көрсетілетін түрік, корей телехикаяларының
тәрбиелік мәні бар деп айта алмаймыз. Мән-мағынасы, тәрбиесі жоқ сол телехикаяларды атаанасы, бала-шағасымен қосылып тамашалайды. Жеткіншектің тәрбиесіне кері әсер беретінін атааналардың өзі де білмейтіні өкінішті-ақ!
Бұқаралық ақпарат құралдарының қоғамдық сананы қалыптастыруда, жас ұрпақ тәрбиесінде
жетекші орын алып отырған ескере отырып, мынандай ұсыныстарды ұсынар едім:
1. Барлық ақпарат құралдарынан берілетін ақпарат халыққа ұсынылмай тұрып, арнайы
тексеруден өтіп отырғаны дұрыс. Ақпараттың тәрбиелік мәні анықталуы қажет.
2. Тіліміз бен дініміз әлі де болса ақсаңдап тұрғанын ескере отырып, тіліміз бен дінімізді
насихаттайтын ана тіліміздегі бағдарламалар мен фильмдер халыққа көптеп берілсе нұр үстіне нұр
болары анық.
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3. Телеарналардан үзбей берілетін шетінен қатыгез, жауыз кейіпкерлері бейнеленген
мультфильмдердің санын қысқартып, қазақтың салт-дәстүрін, мәдениетін насихаттайтын отандық
туындыларды жиі көрсеткені абзал деп ойлаймын.
4. Жоғары атап өткендей, ешқандай ұрпақ тәрбиесіне қосатын үлесі жоқ корей, түрік
сериалдарын телеарналарға, интернетке шығаруға тыйым салатын заң болғаны дұрыс.
Қазіргі күні елімізде тіркелген бұқаралық ақпарат құралдары санын атау қиын. Олардың
ұстанымдары да, мақсаттары да әрқилы. Адамды қасақана теріс, жағымсыз жолға, көзқарасқа,
ұстанымға жетелейтін ақпарат құралдары да аз емес.
Сөз жоқ, бұқаралық ақпарат құралдарының жас ұрпақ тәрбиесіне ықпал етерлік мүмкіндігі
аса зор. Бұл туралы айтылып та, жазылып та келеді. Бүгінде қайсыбір білім ордасы, жекелеген
педагог-мамандар болмасын оқыту және тәрбие беру процесінде бұқаралық ақпарат құралдарының
көмегінен айналып өте алмайды. Әрине, ақпарат құралдарындағы жас ұрпақ тәрбиесіне қажетті
бағыттар пайдаланылады. Мұның өзі жеткіншектердің тұлғалық қалыптасуына, шығармашылық
жетілуіне, таным көкжиегін кеңейтуіне айқын жол ашып келеді. Алайда біз бұқаралық ақпарат
құралдарының жас ұрпақ – жеткіншектер тәрбиесіне кері ықпал ететін жақтарын да қаперден
шығармауға тиіспіз.
Шын мәнінде теледидар, әлеуметтік желілер сияқты бұқаралық ақпарат құралдары әлеуметтік
құндылықтарды қабылдауға, отбасылық құндылықтарды жаңғыртуға және нығайтуға алғышарттар
қалыптастыра алады. Сондықтан да, қазіргі жағдайда бұқаралық ақпарат құралдары адам мен
адамзат қоғамының болашағын құтқару үшін өз тележобаларын қайта қарауы тиіс деп ойлаймын.
БАҚ құралдарының балаларға жақсы тәрбие беруі үшін телевизиялық бағдарламаларды
рейтинг үшін емес, шынайы ұлттық тәрбие беру мақсатында ұйымдастыру қажет. Осы орайда,
теледидарда «12 жастағы балаларға рұқсат етілген фильм» деген сынды шектеулерге ата-аналардың
да мән береуі керек-ті. Бала қолындағы смартфондарда ғаламтордың кей бөліктеріне кіруге шектеу
қою қажет деп есептеймін. Аккаунтты орнатқанда жас мөлшерін көрсетсе, автоматты түрде шектеу
шараларын қоюға бүгінгі технологияның әлеуеті жетпейді емес, жетеді.
Кез келген теледидарлық бағдарлама қандай-да бір тәсілмен көрермендерді мәдениетпен
таныстырады. Тіпті жаңалықтар шығарылымында да, экранда пайда болған адамдардың сыртқы
келбеті, қарым-қатынас тәсілі және сауаттылық деңгейі көрермендердің көңіл-күйіне әсер етеді.
Осылайша, кез келген телехабар мәдениетке қатысты. Бірақ олардың барлығынан алыс мәдениағартушылық функцияны орындайды. Облыстық мемлекеттік телестудияларда қазір аз ғана хабар
тарату мәдени-ағартушылық қызмет атқарады. Бұл әсіресе тарихи-өлкетану бағдарламаларында
айқын көрінеді.
Сонымен, бір жағынан, теледидарды коммерцияландыру зорлық-зомбылық, жыныстық
қатынас және жарнаманың басым болуына әкеледі. Екінші жағынан, білім беруде де, оқуда да,
таным көкжиегін кеңейтуде де, білімнің жаңа көкжиектерін ашуда көмектесетін көптеген білім беру
бағдарламалары, видео материалдар, білім беру ойындары мен бағдарламалар бар. Бейне мәдениеттің
негізгі тұтынушысы, ХХІ ғасырдың басындағы жас – бұл жасына, жынысына, мамандығына, білім
деңгейіне және басқаларына байланысты құрылымдалған күрделі құрылымды пән [5].
Экрандық зорлық-зомбылықтың аудиторияға тигізетін кері әсеріне қарсы тұрудың
әдістері бар, олардың арасында медиа-білім шешуші рөл атқаруы мүмкін – бұқаралық қатынас
заңдылықтарын зерттеуді насихаттайтын педагогикадағы бағыт: баспасөз, теледидар, радио, кино,
видео және т.б. [6]. Медиа-білім берудің негізгі міндеттері – қазіргі ақпараттық жағдайда өмір
сүруге жаңа ұрпақты дайындау, әртүрлі ақпаратты қабылдау, адамды оны түсінуге үйрету, оның
психикаға тигізетін зардаптарын түсіну.
Теледидар өмірді әртүрлі позициялардан, тіпті бала ешқашан құлап кетпейтін жағдайдан
көруге мүмкіндік береді. Басқа біреудің тәжірибесі сияқты, белгілі бір алгоритм іс-әрекет
әдістерінен өтеді – сәйкестендіру (жағдайды талдау, оның құрамдас бөліктеріне бөлу); даралау
(бала оның өмірде оған қалай әсер ететінін, «мен» мен позициясын бағалайды); персонализация
(өзіндік бейнені жасау, «мен позициясы», бала бұл опцияны әрекеттерге тағайындайды немесе оны
моральдық нормалар тұрғысынан өзі үшін қолайсыз деп санайды) [7].
Теледидар дегеніміз – бұл және оны өзгерту педагогикалық құзіреттілік емес, бірақ
қабылдаудың барлық ерекшеліктерін, рухани-адамгершілік құндылықтарды қалыптастырудың
жас ерекшеліктерін және балаларға әсер етудің дидактикалық әдістерін біле отырып, мұғалім
бұқаралық ақпарат құралдарының мүмкіндіктерін өздерінің педагогикалық мақсаттары үшін
пайдалануы керек.
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін шығарсақ, зерттеу көрсеткендей, бұқаралық ақпарат
құралдары жеке адам мен тұтас қоғам өмірінде үлкен орын алады. Теледидар, радио, баспа, Интернет
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адамның ішкі дүниесін қалыптастыратын негізгі ақпарат көзіне айналды. Егер бір ғасыр бұрын
адамдардың ішкі әлемі олардың жеке қарым-қатынасы, кәсіби іс-әрекеттері, саяхаттарының негізінде
қалыптасқан болса, бірақ бүгінгі күні планетаның басқа жағынан жаңалықтарды алу үшін сіз өте
белсенді адам болуыңыз қажет емес, адамдармен қарым-қатынас жасау үшін үйден кетудің қажеті жоқ.
БАҚ тарихи құндылықтарды таныстыруда, әлем елдерін көрсетіп, басқа бір өңірге бармайақ үйде отырып білім алуға, жұмыс жасауға мұмкіндік береді. Мәселен, бүгінгі пандемияның
таралу салдарынан карантин жағдайында барлығы осы БАҚ құралдарына арқа сүйеп отыр. БАҚ
құралдары арқылы жұмыс та жүруде, білім де берілуде, хабарландырулар да халыққа жеткізілуде.
Экранға шыққан әрбір адам мәдениетті насихаттайды. Мәдениет тұлғаның сөзінен, тұрысынан,
жүрісінен, сүбелі әңгімесінен көрінеді. Бәлки, бір адамдардың рухани концерттерге баруға қалтасы
көтермейтін болар. Алайда БАҚ арқылы ол бұл мәдениеттен де хабардар бола алады.
Осы зерттеу барысында біз жастардың күнделікті ақпараттың негізгі көзі ретінде бұқаралық
ақпарат құралдарын қолданатындығын анықтадық. Оның үстіне негізгі көзі – теледидар. Алайда
Интернет барған сайын маңызды бола түсуде.
Қазіргі жастарды тәрбиелеу процесі – бұл әлеуметтік өмірдің әртүрлі факторларының
әсерінен адамның белгілі бір қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған арнайы ұйымдастырылған
әрекет. Біздің еліміздің мұғалімдері мен психологтары адам, отаны, табиғаты, жұмысы, отбасы,
танымы, махаббаты және жалпыадамзаттық құндылықтарына сәйкестігі, сонымен қатар мінезі
мен күші сияқты әлемнің әртүрлі объектілері мен құбылыстарымен құндылық қатынастар жүйесін
білдіретін теледидар өндірісінің білім беру әлеуетінің болуын атап өтеді.
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ДАМЫТА ОҚЫТУДА ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІКТІҢ
ҚАЛЫПТАСУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
К.А. Әуезхан
Магистрант, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қызылорда қ.
С.Ж. Ибадуллаева
Б.ғ.д., профессор, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қызылорда қ,
Мақалада оқытудың дәстүрлі және инновациялық әдістері талданған. Биология курсы
бойынша оқу үрдісінің ерекшеліктері ұсынылған. Жалпы биолог мамандарды даярлауда дамыта
оқытудың тиімді әдістері берілген. Биология курсында білім алушылардың зерттеушілік және
кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру арқылы теориялық дағдылары мен практикалық шеберліктерін
дамыту көзделген.
Түйін сөздер: биология, кәсіби құзыреттілік, зерттеушілік құзыреттілік, дәстүрлі оқыту,
дамыта оқыту, тұлға.
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Жоғары оқу орындарында биология білім беру бағдарламасы бойынша білім беру үдерісінде
дамыта оқыту технологиялары арқылы студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырудың
алатын орны ерекше.
Дамыта оқытудың жаңа технологиялары, соның ішінде модульдік білім беру бағдарламасы
және қашықтықтан оқыту мен оқытудың интеграцияланған технологиялары зоология курсын
оқытуда білім алушылардың операциялық, шығармашылық, зерттеушілік, сараптамалық
қабілеттерін дамыту үшін маңызды. Қол жетімділік, әртүрлілік, ақпарат көздерінің әртүрлілігі,
студентті тұлға ретінде жан-жақты дамытады [1]. Дамыта оқытудың технологиялары студенттердің
зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастырумен тікелей байланысты.
Жоғары оқу орындарында студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру
мәселелері туралы пікірлер отандық және шетелдік ғалымдардың, педагогтар мен психолог
мамандардың еңбектерінде көрініс тапқан.
Соның қатарында ғалым С.М. Вешнякованың, Л.М. Митина мен Г.Ж. Ниязованың, А.В.
Баранниковтің, Дж. Равен, И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов, О.Е. Ломакина, А.Л. Журавлев, Н.Ф.
Талызина, Р.К. Шакуров, А.И. Щербаков, А.А. Реан, Я.Л. Коломинский, В.В. Трунаев, П. Вейлл,
М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури секілді ғалымдардың берген анықтамалары мен зерттеулері
мысал бола алады. Өзінің «Кәсіптік білім беру» атты сөздігінде ғалым С.М. Вешнякова зерттеушілік
құзыреттілік ұғымына: «Құзыреттілік (латын тілінен аударғанда “competenens”- “қабілетті,
дарынды, қатысты” деген мағына береді)- белгілі бір саладағы адамның білімдерінің, біліктерінің,
дағдыларының, тәжірибесінің сәйкестік деңгейі»,- деген анықтама берілген [2].
Л.М. Митина: «Құзыреттілік – бұл бәсекеге қабілетті тұлғаның интегралды сипаттамасы»,деп санайды. Оның пікірінше, «құзыреттілік» ұғымына білім, білік, дағды, сондай-ақ оларды жеке
тұлғаның іс-әрекетінде, қарым-қатынасында, дамуында (өзін-өзі дамытуында) жүзеге асырудың
тәсілдері кіреді.
И.Б. Котова, Е.Н. Шиянов «педагогтың зерттеушілік (кәсіби) құзыреттілігі» түсінігі – оның
теориялық және практикалық дайындығының біртұтас жеке құрылымындағы бірлігін білдіреді
және оның кәсібилігін сипаттайды деп есептейді.
В.М. Шепель бойынша құзыреттілікті анықтауға – білімді, іскерлікті, тәжірибені, білімді
пайдалануға теориялық және қолданбалы дайындықты қамтиды.
Б.С. Безрукова: «Құзыреттілік – деп кәсіби құзыретті пайымдауларды, бағалауды, пікірлерді
білдіруге мүмкіндік беретін білім мен іскерлікті меңгеру», – деп түсінеді.
В.А. Демин өзінің құзыреттілік туралы анықтамасын ұсынады: «Құзыреттілік – бұл белгілі
бір тұлға біліктілігінің деңгейі мен дәрежесін көрсететін және өзгермелі әлеуметтік жағдайларда
конструктивті әрекет етуге мүмкіндік беретін жеке қасиеттердің деңгейі». Ғалым жалпы мәдени
құзыреттілікті зерттеушілік құзыреттіліктің негізі ретінде атап көрсетеді, ол жеке тұлғалықбағдарлы тәсілде студенттің жалпы мәдени құзыреттілігінің негізгі бағыттары болып табылады
деп санайды [3].
М.С. Каган негізгі құзыреттіліктерді сипаттау кезінде жеке тұлғаның меңгеруі тиіс 5 негізгі
әлеуетті есепке алу маңызды деп санайды. Бұл тұлғаның даму үрдісіне бағытталуын білдіретін:
− танымдық,
− моральдық-адамгершілік,
− шығармашылық,
− коммуникативтік
− эстетикалық әлеуеттер.
Бүгінгі таңда ғылыми әдебиетте осы ұғымдарды анықтау тұрғысынан бірлік жоқ. А.В.
Хуторский, В.Г. Сотник, И.А. Степанов сияқты авторлардың «құзыреттілік» ұғымын анықтауға
арналған көзқарастарына сүйене отырып, біз «құзыреттілікті – белгілі бір пәндер немесе
процестер шеңберімен сапалы, өнімді өзара іс-қимыл жасауға қажетті тұлғаның өзара байланысқан
қасиеттерінің (білім, білік, іс-әрекет тәсілдері) жиынтығы» - деп түсінеміз. Құзыреттер – бұл
стандартталған, сұранысқа ие және тиісті құзырет деңгейінде жүзеге асырылатын білім [4].
Дамыта оқытуда зерттеушілік құзыреттіліктің қалыптасу процесі:
Дамыта оқыту арқылы зерттеушілік құзыреттілігінің даму жолы
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Заңдылықтары:
- Зерттеу қызметі арқылы білім алушылардың тұлғалық әлеуетін дамыту;
- Білім алушылардың зерттеушілік құзыреттілігін зерттеу бағытына тәуелді етіп оқыту;
- Білім алушылардың зерттеушілік қызметін ұйымдастыру тиімділігінің шарттылығы педагог пен
білім алушылардың өзара іс-қимылының гуманистік сипаты;
- Білім алушының зерттеушілік құзыреттілігін дамыту процесінің педагогтың зерттеушілік
қызметінің дайындығына тәуелділігі.

Принциптері:
• ғылымилық,
• қол жетімділік,
• проблемалық,
• кезеңділік

Шарттары
Материалдық-техникалық
қамтамасыз ету

Құзыреттілік
технологиялары

Зерттеу құзыреттілігін дамыту процесін ұйымдастыру
• Арнайы курс
«Зерттеуші Педагог»;
• Оқыту
семинарлары;
• Педагогикалық
шеберхана;
• Ғылыми-техникалық
оқу;
• Біліктілікті арттыру
курстары;
• Әдістемелік
комиссия;
• Өздігінен
білім алу.
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1. Диагностика
2. Мотивация
3. Зерттеу қызметін
ұйымдастыру
4. Теориялық
Практикалық
блок
блок
5. Ғылыми-практикалық
конференциялар
6. Квалификациялық және
дипломдық жұмыстарды
орындау.
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• факультативтік
«Зерттеу қызметі»;
• оқу-зерттеу жұмысы;
• ғылыми-зерттеу жұмысы;
• сабақтан тыс уақыттағы
зерттеу қызметі
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Зерттеушілік құзыреттілік
Ең төменгі деңгей

Аралық деңгей

Жоғары деңгей

[4]
Биология курсын оқыту барысында студенттердің зерттеушілік құзыреттілігін дамыту
мақсатында оқытудың дәстүрлі әдістері, яғни лекциялық, практикалық және лабораториялық
әдістері кеңінен қолданылады. Дәстүрлі әдістермен қатар, қазіргі кезде оқытудың инновациялық
әдістерін де қолдануға болады.
Әрбір білім алушылардың, яғни болашақ педагог мамандардың зерттеушілік құзыреттілігін,
білімдерінің сапасын арттыру – оқытудың әдістері мен құралдарының болуына және олардың әр
түрлі тақырыптар бойынша дамыта оқытуда дұрыс таңдалуы мен қолданылуна тікелей байланысты
болып келеді.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1 Поддьяков А.Н. Методологические основы изучения и развития исследовательской
деятельности /Школ. технол. М., 2006.
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2 Байденко В.И. Базовые навыки компетенции образовательного процесса // Проф.
образование и личность специалиста. М., 2002.
3 Выготский, Л.С. Собр. соч. в 6-ти томах – Т. 3 – М. – 1982.
4 Мынбаева А.К., Садвокасова З.М.. Оқытудың инновациялық әдістері: учебное пособие. –
4-ші баспа, қосымша. – Алматы, 2010.
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В статье рассмотрены особенности дистанционного обучения в современных реалиях.
Описаны основные компоненты дистанционнного обучения. Обозначена роль мотивации в
учебном процессе, значимость теории мотивации. Рассмотрены процессуальные теории мотивации
и механизмы мотивирования студентов при дистанционном обучении: теория постановки целей Е.
Локке, модель Портера-Лоулера, теория ожиданий – модель мотивации по В. Вруму.
При планировании и организации работы дистанционного обучения для повышения
эффективности обучения необходимо активно использовать различные механизмы мотивации
обучащихся
Ключевые слова: дистанционное обучение, мотивация, теории мотивации, процессуальные
теории мотивации, теория постановки целей Е. Локке, модель Портера-Лоулера, теория ожиданий
по В. Вруму.
В настоящее время в контексте парадигмы непрерывного образования и новых трендов
образования, особенностей социально-экономических реалий общества большое внимание
уделяется дистационному обучению.
Дистанционное обучение в сфере высшего образования способно обеспечить необходимыми
знаниями обучающихся, при этом характеризуется следующими компонентами:
− рациональное распределение времени на изучение учебных дисциплин согласно учебного
плана; студент самостоятельно определяет, сколько времени он затратит на изучение той или
иной учебной дисциплины, например, по принципу «погружения в учебный предмет», «обучение
быстрым темпом» и т.д.;
− возможность получить консультацию по интересующему вопросу со стороны
закрепленного за данной дисциплиной преподавателя вуза;
− свободный и быстрый доступ студентов к электронным базам данных учебного заведения,
содержащим учебную и методическую литературу по различным учебным дисциплинам;
− активное участие в различных электронных форумах и конференциях, которые проводятся
вузом.
В современном понимании дистанционное обучение – это новая форма организации
образовательного процесса, базирующаяся на принципе самостоятельного обучения. Кроме того,
особо ценным является умение студента грамотно выстораивать свою образовательную траекторию
обучения, принимать взвешенные, аргументированные решения, брать ответственность за
результаты своей деятельности. В дистанционном обучении роль самостоятельности максимальна
высокая. Студент знает, что он в такой же степени несет ответственность за результаты своего
образования, за качество знаний и умений, как и преподаватель. Конечно, он может рассчитывать
на помощь со стороны преподавателя, но при этом понимает что, своим успехам он будет обязан
себе самому, своему терпению, собранности, ответственности, познавательной активности,
рациональному распределению сил и времени на освоение содержания образования [1].
Немаловажную роль играет и возможность установления конструктивного общения между
педагогом и обучающимся, позволяющего обеспечить индивидуальный стиль взаимодействия.
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Учесть особенности каждого, осознать и понять точку зрения партнера. Опираясь на принципы
гуманистической психологии, можно сказать, что взаимопонимание, к которому стремится
человек и которое является необходимым условием его развития, достигается только в процессе
доверительного общения между педагогом и обучающимся.
При дистанционном обучении стоит уделить внимание роль мотивации в учебном процессе.
Мотивация – сила, побуждающая к действию, психоэнергетический потенциал, нацеливающий
человека на определенную деятельность, достижение определенной цели.
Если рассматривать педагогический процесс, то следует говорить о социальной
мотивации. Социальная мотивация связана с моральным и психологическим взаимодействием.
При этом активизируются чувства патриотизма, развитие потребности быть полезным обществу,
формируется та система ценностей, которая обеспечит активную жизненную позицию человека
в будущем.
Существуют два основных подхода к изучению мотивации деятельности: содержательные и
процессуальные теории. Содержательные теории мотивации базируются на изучении потребностей
человека, которые и являются основными мотивами их деятельности. Процессуальные теории
рассматривают потребности, способности человека, ролевые ожидания, индивидуальные
особенности. Также речь идет о распределении усилий личности и выборе определенного вида
поведения для достижения конкретных целей.
Рассмотрим процессуальные теории мотивации и механизмы мотивирования студентов при
дистанционном обучении: теория постановки целей Е. Локке, модель Портера-Лоулера, теория
ожиданий – модель мотивации по В. Вруму.
Согласно теории постановки целей Е. Локке, мотивация человека определяется его целями
и удовлетворенностью результатами труда по их достижении. Его точка зрения состоит в том, что
индивидуальные сознательные цели и намерения – первые детерминанты поведения.
Сознательные цели – это основные цели, ради которых человек прилагает усилия и в которых
отдает себе отчет, когда определяет поведение. Обучающийся определяет личные цели, задающие
интенсивность и направленность его действий. При достижении планируемых результатов он
получает удовлетворение.
Уровень исполнения работ и собственно результаты в основном зависят от следующих
характеристик целей: сложность – это степень профессиональности и уровень исполнения,
необходимые для ее достижения; специфичность – ее количественная ясность, точность и
определенность; выгодность (приемлемость) – это степень, до которой работник воспринимает цель
как собственную; приверженность цели – готовность приложить усилия для ее достижения. Цель
будет воздействовать на прилагаемые усилия и влиять на выбор поведения. Удовлетворенность или
неудовлетворенность результатами труда определяют два рода процессов: внутренние – оценка
результатов труда с точки зрения соотнесения их с поставленными целями; внешние – оценка
результатов труда окружающими.
При применении данной теории следует ставить реально достижимые цели при
преподавании, а также обратить внимание на производительность и эффективность предлагаемых
заданий и стремление к успеху непосредственно самого студента и адекватное оценивание при
достижений полученных результатов студентами.
Лайман Портер и Эдвард Лоулер [2] разработали комплексную процессуальную теорию
мотивации. Данная модель включает элементы теории надежд и теории справедливости. Модель
построена на основе взаимодействия пяти переменных: затраченных усилий, восприятия,
полученных результатов, вознаграждений и степени удовлетворения. Суть ее в том, что введены
соотношения между вознаграждением и достигнутыми результатами.
Портер и Лоулер утверждают, что чувство выполненной работы ведет к удовлетворению.
Элементы теории ожидания здесь проявляются в том, что человек оценивает вознаграждение в
соответствии с затраченными усилиями и верит в то, что это вознаграждение будет адекватно им.
Элементы теории справедливости проявляются в том, что человек имеет собственное суждение
по поводу правильности или неправильности вознаграждения по сравнению с другими людьми
и соответственно степень удовлетворения. Отсюда важный вывод о том, что именно результаты
труда являются причиной удовлетворения человека, а не наоборот.
Модель Портера-Лоулера утверждает, что высокая производительность является причиной
полного удовлетворения, а не его следствием. В итоге эта теория стала весомым вкладом в
понимание мотивации. Эта модель также показывает, что мотивация – это система взаимосвязанных
факторов, а потому очень важно объединить такие факторы, как усилия, способности, результаты,
вознаграждение, удовлетворение и восприятия в единой системе.
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Важной для понимания сущности процессуальных теорий мотивации является теория
ожиданий, разработанная ученым B.Врумом [3]. В соответствии с данной теорией, человек имеет
надежду на то, что выбранный ею тип поведения действительно приведет к удовлетворению
потребностей. Ожидания рассматриваются как оценка данным лицом вероятности определенного
события. В этой модели подчеркивается важность трех взаимосвязанных элементов – надежда,
содействие, весомость.
Надежда – это понимание человеком возможности того, что ее усилия приведут к
положительным результатам. Чем ниже уровень надежд, тем ниже уровень мотивированности.
Содействие – это связь, существующая между производительностью труда и
вознаграждением. Например, в организации, где уровень зарплаты, время отпуска, служебные
задачи устанавливаются не по результатам работы, а в соответствии с трудовым стажем работника,
новый служащий вряд ли увидит конкретную взаимосвязь между результатами своей деятельности
и желанной наградой.
Весомость – это ценность, которую предоставляет человек результатам своих усилий.
Например, в организации могут предложить повышение по службе работнику, который лучше
выполняет свои обязанности, если служащий чувствует большую потребность в уважении со
стороны других людей, то ценность последствий такого повышения будет довольно высокой.
Если уровень надежд, содействия и значимости превышает нулевую отметку, можно
считать, что работник имеет определенный уровень мотивированности. Соотношение этих
факторов определяется следующей формулой: поскольку потребности людей является разными,
конкретное вознаграждение они оценивают по-разному. Соответственно, руководству организации
необходимо сопоставить предложенное вознаграждение с потребностями сотрудников и привести
их в соответствие.
Теория надежд может быть применима к учебному процессу, поскольку она помогает
преподавателям делать все от них зависящее для того, чтобы усилить связь между уровнем
выполнения работы, ее результатами и вознаграждением.
Важное место занимают непосредственно сами преподаватели, они должны установить
точное соотношение между достигнутыми результатами и вознаграждением, что подразумевает
адекватное оценивание учебных работ студентов. Тьюторы должны сформировать высокий, но
реалистичный уровень результатов, который они ожидают от обучающихся, и внушить им, что они
могут добиться этого уровня, если приложат усилия.
Внедрение дистанционной формы обучения в практику профессионального образования
подразумевает проявления познавательной активности, самостоятельности, инициативности,
ответственности, навыков самоконтроля, мотивации к овладению новыми знаниями. Среда обучения
характеризуется тем, что обучащиеся в основном отдалены от преподавателя в пространстве и во
времени, в то же время они имеют возможность в любой момент поддерживать диалог с помощью
средств телекоммуникации.
При организации дистанционного обучения необходимо создать единое, психологически
и организационно комфортное пространство для всех участников процесса обучения. При
планировании и организации работы дистанционного обучения для повышения эффективности
обучения необходимо активно использовать различные механизмы мотивации обучащихся.
Поскольку мотивация выступает очень действенным механизмом эффективной деятельности
любого преподавателя.
Литература
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Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға сай білімді, әрі білікті мамандар
даярлау – мұғалімнің басты міндеті. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің қарқынды дамуы
жан-жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді.
Түйін сөздер: кейс-технология, оқу үдерісі, сауаттылық, Lesson Study, қашықтан оқыту.
Қазіргі заман оқытушының тек өз пәнінің терең білгірі болуы емес, тарихи танымдық,
педагогикалық – психологиялық сауаттылық, саяси экономикалық білімділік және ақпараттық
сауаттылық талап етілуде. Ол заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар,
шығармашылықпен жұмыс істеп, оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер
меңгерген жан болғанда ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады.
Жаңа форматты оқытушылар қалыптастыруда біліктілік арттыру жүйесінің рөлі ерекше.
Қазіргі жағдайда осы бағытта үлкен реформалар жоспарланып, біліктілік арттыру мазмұнын
жаңарту, арттыру жүйесін жаңғырту, курстық және курсаралық шаралар арқылы педагогтардың
кәсіби өсуіне жағдай жасалуда. Әлемдік озық іс-тәжірибені меңгерумен қоса, өзіміздің негізгі
құндылықтарды және әдістемелік қорымызды қолдана отырып, семинарлар, шеберлік-дәрістері,
ақпараттық сессиялар, тренингтер, ашық сабақтар өткізілуде.
Педагогикалық үдерісте кездесетін жағдаяттарды әлде туындаған мәселелерді шешудің тиімді
технологиясы – кейс әдісі. Кейс-технологиясын қысқа мерзімді оқытуға арналған интерактивтік
технология.
Кейс – технологиясы – оқытушылардың дәстүрлі және қашықтықтан кеңес беруін ұйымдастыру
кезінде мәтіндік, аудиовизуалдық, мультимедиялық оқу-әдістемелік материалдарды жинау және
оларды пайдаланушылардың өз бетінше меңгеруі үшін жіберуге негізделген. Кейс – технологиясы
(ағылшынның case – потрфель) оқытудан жасалынған әдістемелік материалдармен іске асырылады.
Кейс – технологияға арналған материалдар түрлері мыналар:
1. Әдістемелік нұсқаулар.
2. Жұмыс дәптері.
3. Анықтама.
4. Оқу, аудио, бейне материалдар.
5. Бақылау және емтихан материалдары.
Қашықтықтан оқытуға арналған кейстердің өзіндік сапалық қасиеттері болады.
Кейс құрамында белгілі бір нормативті талаптар жоқ. кең таралған документтер мен дыбыс,
анимация, графикалық кірістірулер, слайд-шоу пайдаланылады.
2. Студент берілген дәрісті кез келген бетін қағазға шығара алады.
3. Студент оқу материалдарына кез келген әдіспен қол жеткізе алады.
4. Берілген материалдарға кіріктірілген білімді тексеру жүйесі бар.
5. Берілген материалдардан Интернет ресурстарына қол жеткізуге болады.
Кейс технологиясы – қағазды, электронды, өзге де жеткізу түрінде және оларды өздік оқитын
білім алушылар үшін жіберілетін мультимедиялық оқу-әдістемелік материалдар жиынтығы
негізінде жинақталған.
Кейс-технологияларға жатады:
− жағдайды талдау әдісі;
− инцидент әдісі;
− рольдік ойындар әдісі;
− іс хабарды талдау әдісі;
− ойындық жоба;
− дискуссия әдісі.
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Кейс әдісінін 5 кезеңі:
1-кезең – жағдаятпен таңысу, оның ерекшелігі;
2-кезең – мәселені аңықтау,әсер ететін факторлар мен объектілер;
3-кезең – ой доданы ұйымдастыру үшін тұжырымдаманы, ойларды ұсыну;
4-кезең – шешім қабылдау алдындағы талдау жұмысы;
5-кезең – кейстің шешімі – бір неше нұсқадағы шешім, шешімдерге байланысты туындайтын
мәселелерін ескеруді атау.
Кейс әдісі оқытушының кәсіби құзіреттілігінің өсуіне, оның икемділігіне, жасампаздык ісәрекетіне қол жеткізетін әдіс.
Оқытушының топтарының бірлесіп жоспарлауын, оқуын, қадағалауын және талдауын көздейтін,
аудиториядағы іс-әрекеттегі зерттеу жұмысының ерекше түрі – Lesson Study.
Lesson Study – оқытушының тәжірибесі саласындағы білімді жетілдіруге бағытталған, сабақтағы
іс-әрекеттегі зерттеудің ерекше үлгісі болып табылатын педагогикалық тәсіл. Ол ХІХ ғасырдың
70-жылдарында Жапонияда бастау алып, осылайша Батыста қолданылатын «Іс-әрекеттегі зерттеу»
тәсілінен 70 жыл бұрын қолданыла бастаған.
Бүгінде еліміздің білім беру жүйесінде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі
күннен-күнге артып келеді. Осы орайда әлемдік тәжірибеде қашықтықтан білім берудің орны
ерекшеленіп тұр.
Қазір дәстүрлі қашықтықтан оқыту, электронды қашықтықтан оқыту, аудиториялық сабаққа
түрлі электронды құралдарды пайдалану сияқты қашықтықтан оқыту үлгісінің 2000-ға жуық түрі
бар екен. Соның ішінде еліміздің жоғары оқу орындарында кейс, желілі және телевидение сынды
ақпараттық-коммуникациялық технология құралдарының көмегімен қашықтықтан оқыту түрі
пайдаланылады.
Қашықтықтан оқыту технологиясының артықшылықтары:
− Заман талабына сай ақпараттық-телекоммуникациялық технологиялар мен құралдарды
қолдану;
− Интерактивті әрекеттесу формалары;
− Сапалы білім алу;
− Уақытты үнемдеу;
− Ыңғайлы уақытта оқу;
− Территориялық шектеулер жоқ;
− Денсаулық күйі бойынша шектеулер жоқ.
Қашықтан оқыту – компьютерлік және телекоммуникациялық технологияларға негізделген
оқытудың құралдары мен түрлері, білім беру үрдісінде үздік дәстүрлі және инновациялық әдістер
қолданылатын, күндізгі және сырттай білім алу ретінде білімді қабылдау түрі болып табылады.
Қашықтан оқыту кезіндегі білім беру үрдісінің негізін жеке кесте бойынша өзіне ыңғайлы жерде
оқуға мүмкіндігі болатын, оқытудың арнайы құралдары жиынтығы өзінде бола отырып, электронды
және қарапайым почта, телефон арқылы оқытушылармен келісілген байланыс жасауына, сонымен
қатар, күндізгі бөлімде де мімкіндігі болатын, оқып үйренушінің мақсатқа бағытталған және
бақыланатын қарқынды өзіндік жұмысы құрайды. Қашықтан оқыту білім жүйесі жоқшылыққы,
географиялық немесе уақытшы оқшаулануға қатысты себептермен, әлеуметтік қорғаны жоқ және
дене бітімі жетілмеуіне байланысыты білім мекемелеріне бару мүмкіндігі жоқ немесе өндірісітік
және жеке жұмыстары болу себебінен, ешкімнің оқуға мүмкіндігін шектеуге болмайды деген
гуманистік қағидаларға жауап береді. Қашықтан білім беру – жаңа ақпараттық технологиялар
мен мультимедиалық жүйелер негізінде күндізгі, күндізгі-сырттай, кешкі және сырттай оқытудың
элементтері үйлестірілген ерекше, жетілген түрі.
Біз үшін қашықтықтан оқытудың маңыздылығы – білім берудің біртұтас ақпараттық жүйесін
құру арқылы білім сапасының деңгейін көтеру. Сонымен қатар әлемдік ақпарат кеңістігіне
жол ашып, студентердің ғылыми және шығармашылық ізденістерін арттырып, білікті маман
дайындап, оны өз игілігімізге жарата білсек, ұтар тұсымыз да сол болмақ. Сондықтан да мен де өз
тәжірибемде қашықтан оқытудың әдіс-тәсілдерін қолданып келемін. Интернет сайттары арқылы
студентер арасында жүргізілетін халықаралық қашықтық олимпиадалларға, ғылыми практикалық
конференцияларға студенттермен бірлесіп қатысып, атап айтсақ «Видеоуроки», «Инфознайка»,
т.б. қатысып студент өз ізденістерін нәтижелі көрсетіп жүлделі орындарға ие болуда. Нәтижесінде
студенттің қызығушылығы мен компьютерлік сауаттылығы және ақпараттық мәдениет дәрежесі,
жаңа заманауи техникалық құралдарды еркін пайданану информатика мен есептеуіш техника
құралдарын меңгеру және қажеттеріне қарай жаңа ақпараттық технологияларды қолдану
қабілеттіліктері қалыптасады.
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Аталған әдістер арқылы өскелең ұрпақта келесі өмірлік дағдыларды қалыптастыруға болады:
креативтілік, белсенділік, әлеуметтілік жауапкершілік, ой-өрісінің кеңдігі, жоғары кәсіби деңгейлі
сауаттылык, танымдық әрекетке қызығушылығының басымдығы.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1 Аскерко Ю.И. Формирование информационной компетентности будущих учителей технологии
и предпринимательства в процессе профессиональной подготовки. Дисс. … канд. пед.наук. –
Магнитогорск, 2007. – С.60.
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в экономике». – Казань: Издательский центр Академии управления «ТИСБИ», 2005. – 36 с.
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ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ
Г.Н. Тұрмағамбетова
Аға оқытушы, Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті, Ақтөбе қ.

Мақалада заман талабына сай болашақ ұрпақтың оқып білім алуын мемлекетіміз де, біздің
оқу орнымыз да басты орынға қойып отыр. Оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетiлдiрiп отыру
және жаңа педагогикалық технологияларды меңгеру керек. Қазіргі заманда оқыту процесінде
пайдаланылып отырған әртүрлі әдіс-тәсілдер мен жаңа технологиялар өз нәтижелерін беруде.
Түйін сөздер: ақпараттық технология, жастар, дарынды балалар, сапалы білім, ұстаз, шәкірт.
Өмірдің кез-келген құбылыстарында замана ағымына орай жаңа өрімдер, тың ойлар, соны
бағдарламалар көрініс тауып жатады. Бұл – болашақ ұрпақты тәрбиелеу мәселесіне де тікелей
қатысты. Өйткені «жас өспей ме, жарлы байымай ма» демекші, бүгінгі жастарды ой-өрістеріне,
қоғамның өзгеруіне, ғылыми-техникалық прогрестің дамуына орай кешегі ұрпақпен салыстыруға
болмайды. Сондықтан да оларды оқыту мен тәрбиелеуде бұрынғы ұстанымдар деңгейінде қатып
қалмай, жаңа әдістер мен тәсілдерді қолданудың қажеттілігі туды. Мұны біз педагогикадағы
инновация дейміз. Инновация сөзі латын сөзінен аударғанда жаңалықты енгізу деген ұғымды
білдіреді. Ал инновациялық тәрбиелеу дегеніміз – жаңалықты ашу, оны игеру және өмірге енгізу.
Қазіргі таңдағы кейбір жаңалықтар жүйесі – ескінің айналып келуінен немесе өзгеріске түсіп,
қайталануынан туған болмыстың сипаты. В.Г. Белинский: «Ең ескі дүниені жаңамен байланыстырып,
өзгеше 33 сипат беріп, жаңалық ашуға болады» деген болатын. Мысалы, В.Т. Шаталовтың тірек
конспектілері педагогикада бұрыннан қолданылып келе жатқанымен, мектептердің қазіргі даму
жағдайына байланысты оны «жаңа» бір әдіс-тәсіл ретінде, яғни белгілі бір өзгерістерді өмірге
енгізу арқылы мұғалімдердің жұмысында кеңінен пайдалануға болады.
Инновациялық технологиямен оқыту, оны қолдан, жеке тұлғаның қабілеттерін дамытуда
тиімді пайдалану – біздің алдымызда тұрған басты міндет. Инновациялық технология-кәсіби
шеберлікті арттырудың негізі.Сондықтан оқушыларға іскерлік қарым-қатынасты инновациялық
технологияға сүйене отырыпоқыту қажет.Қазіргі таңда инновациялық технология лардың түрі
өте көпОларды терең зертей отырып,оқушылардың іскерлік қарым-қатынас тілін дамытуда
тиімді қолдана білу керек. Барлық деңгейде гі әдістемелік жұмыстардың инновациялануы қазіргі
білім берудің нәтижелігінқамтамасыз етеді. Нәтижеге бағытталған жұмыстың барлығына да
инновациялық жүйемен оқытудың орны ерекше.
Заман талабы – ғылым мен техниканың қарыштап дамуы 400-ге жуық кәсіптік әдіс-тәсілін
шебер меңгеруді талап етіп отыр. Осыған орай, оқу-тәрбие жұмысында да оқытудың технологиясын
меңгеру сөзі өмірге келді. Техника, технология – (техника ілімін зерттейтін ілім) логус атауы барлық
кәсіпте қолданып шеберлік ұғымын береді. Технология – грек сөзі, сол сияқты қазақ тілін оқыту
тәсілдерін шеберлікпен ұйымдастыруды талап етеді. Оқытудың әдіс-тәсілін шебер пайдаланатын
мұғалімдердің сабағы да қызықты тартымды өтеді. Мұндай ұстаздарды оқушылар әрқашан да
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асыға күтеді: Ұстаздық шеберлікті игеру оңай емес, оқыту әдістемесін жақсы игерумен бірге
барлық білім салаларының жетістіктеріне сүйіне отырып, ең тиімді деген әдіс-тәсілдер жүйесін
шығармашылықпен қолдана отырып жұмыс істеген ұстаздар мақсатына жетеді.
Қазір технология ұғымы іс – тәжірибемізде жиірек қолданылып, тәжірибемізге енуде.
Ал технология түсіндірме сөздікте –қандай да болса істегі, шебірліктегі, өнердегі адамдардың
жиынтығы деп, ал мақсатқа қол жеткізу жолындағы қолданылатын барлық қисынды ілім адамдарды
мен әдіснамалық құралдарының жүйелі жиынтығы және жұмыс істеу реті – деп түсінік береді.
Технология жүзеге асатын жүйенің жобасы. Ал жүйе – дара тұлғаны қалыптастыруға бағытталған,
белгілі бір мақсатқа жету жолындағы арнайы ықпалды ұйымдастыруға қажетті өзара байланысқан
әдістердің жиынтығы.
Қазақстанда жалпы орта білім беруді жаңғырту стратегиясы мектептегі оқыту процесін
түбегейлі жаңартуға бағытталған. Білім беру процесін мектеп оқушыларының бойында өзіне және
өз елінің игіліне деген жауапкершілігінің қалыптасуына, олардың дербес, төзімді және әлеуметтік
белсенді тұлға байланысты қалыптастыруымен құндылықтарының дамуына бағыттау қажеттігі
көзделуде.
Осы мақсаттарға жету білім беру процесін өзгерту ғана емес, сондай-ақ жеке тұлғаның
әлеуметтенуіне, кәсіби өзін-өзі анықтауына, негізгі құзыреттіліктерін қалыптастыруға қажетті
және оқушының бойындағы қасиеттерін дамытуға, біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға
бағытталған педагогикалық әрекетті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, жағдайлар, құралдар,
әдістер жиынтығын қолдануды көздейтін тың қызметті ұйымдастырумең тікелей байланысты.
Болашақтың бүгінгіден де нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын күш –
тек білімде. Қай елдің өсіп – өркендеуі, өркениетті д.ниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық
білім жүйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. Оқуты мазмұны жаңартылып, жаңа
педагогикалық технологияларды қолдануда.
Қоғамдық дамудың жаңа кезеңінің талаптарына орай мектептердегі оқыту жүйесі бірқатар
өзгерістерге ұшырауда. Оған мына жағдайлар себеп болуда:
− ақпараттық технологияның жедел дамуы;
− жаңа үлгідегі мектептердің пайда болуы;
− дарынды балалармен жұмыс істеу бағдарламасының дүниеге келуі;
− балардың шет елдерде оқыту мүмкіндігі.
Осы қағидалардың мән-мағынасын жете түсіну, балаларға білім беру кезінде бүл
тұжырымдарды басшылыққа алу – әрбір ұстаздың мызғымас қағидасына айналуы керек. Өйткені,
әрбір жаңа іс пен тың бастаманың өмір талабынан туындайтыны секілді, мектептерде бала
оқытудың, оларға сапалы әрі терең білім берудің алғышарты – өмір талап етіп отырған жаңа
технология болуы керек.
Жаңа технологияны пайдалану арқылы оқыту мен тәрбиелеудегі негізгі мақсат –
баланың қабілетін ашу, соның негізінде, ой-өрісін дамыту, белсенділігін арттыру, өзіне деген
сенімін күшейту, өзін-өзі тәрбиелеуге бағыттау. Профессор Ж.А. Қараев өзінің: «Оқытудың
педагогикалық технологиясы» деген еңбегінде оқытудың деңгейлік жүйесі жөніндегі бұрынға
ой-пікірлерді тереңдете келіп, оқушылардың білімі мен білігін, танымы мен белсенділігін
дамытуда әр түрлі деңгейдегі тапсырмалар жүйесін қолданудың бірден-бір тиімді әдістеме
екенін дәлелдейді.
Деңгейлік тапсырмалар арқылы тәрбиелеу кезінде:
− оқу-тәбие үрдісінің мазмұны мен сапасы артады;
− оқушылардың психологиялық ерекшелігіне сай ойлау, сөйлеу қабілеттері дамиды;
− оқушы өз бетімен жұмыс жасауға дағдыланып, шеберлігі шыңдалады;
− жауапкершілі артады, шығармашылығы қалыптасады;
− жүйелі оқыту үрдістері арқылы оқушы өзін-өзі дамытып, өзіне- өзі баға береді, білім
деңгейін өсіреді;
− оқушы өз қызметіне талдау жасайды, содан қорытынды шығарады, жаңалыққа ұмтылуды.
Деңгейлік тапсырмалардың білім сапасын арттыруга ықпал ететін көрсеткіштері:
− деңгейлік тапсырмалар оқушыларды өз бетімен ізденіп, жұмыс істеуге жетелейді;
− деңгейлік тапсырмаларды орындау оқушылардың белсенділігін арттырып, өмірге икемді
бейімделуін дамытады, олардың сапалы білім алуына жәрдемін тигізеді;
− оқушылардың әлеуметтік танымдық көзқарастарын қалыптастырып, өмірде кездесетін әр
түрлі жағдайды меңгеруге көмектеседі;
− деңгейлік тапсырмаларды қолдану барысында оқушылардың байқағыштығы, сезімталдығы,
ойлауы, ізденушілік қабілеті өседі;
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− деңгейлік тапсырмалардың құрылымы мен мазмұны баланың қызығушылығын туғызып,
оқушыны терең ойлануға, ой қорытуға үйретеді.
Қазіргі кезде білім берудің, оны дамытудың көкейтесті мәселелерін шешу нақты ғылымитеориялық және өмірлік бағыттағы реформаны қамтамасыз ететін, тұтас, интегративтік дамытуға
жобалау мен жасақтауды, ерекше оқу тәрбие үрдісін, жоғары тиімділіктегі педагогикалық
технологияның пайда болуын талап ететін дидактикалық ғылымға тікелей тәуелді. Елімізді
парасат-пайымға негізделген әрі ғылымды мол қажет ететін материалдық өндірістері басым
дамыған мемлекетке айналдыру белгілі мақсатқа бағыт алумен айқындалады. Мұндай міндетті
шешу мұғалімдерден оқу үрдісіндегі жаңа технологияны меңгеруді, педагогикалық жаңалықтарды
тәжірибеде батыл енгізуді талап етеді.
Оқу мен тәрбие – егіз. Оны бір бірінен бөліп қарауға болмайды. Осыны жүзеге асыратын ұстаз
десек, ол – бір елдің болашағы үшін еңбек ететін аса қасиетті де құрметті мамандық иесі. Оның
парасатты жүріс-тұрысы, сөйлеу мәдениеті, ішкі жан дүниесі, тінті киім киісі, ci, бәрі баланың
назарынан тыс қалмайды. Қазақтың кемел ойлы ұстазы A.Байтұрсынұлы: «Мүғалім нашар болса,
сыйлы мектепте отырып сабақ бере алмайды. Ұстаз болу оңай нәрсе емес. Тәртіппен жасалған оқу
кұралдарымен оқытуға, тәртіппен жасалған оқу құралдарын тәртіпсіз жасалған құралдар орнында
тұтынады», – деген еді.
Елбасы Президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің Қазақстан халқына жолдауында, алдағы отыз
жыл ішінде мемлекетіміздің қандай бағытта, қалай дамуы керек екендігін белгілеп берді. Әрине,
осы міндетті болашақта жастардың жүзеге асыратындығы күмәнсіз. Олай болса, сол жастардың
білім деңгейі, ата-анадан алған тәлім-тәрбиесі қандай дәрежеде деген сұрақ туындайды. Бұл
сұраққа толық, жан-жақты жауап беру әзірге қиындау, оған дәлел – бүгінгі қоғамымызда қылмыстың
күннен-күнге көбеюі. Біздің ойымызша, оның себебі жастарымызға уақытында ұлттық тәрбиені
бере алмағанымыздан туындағаны жасырын емес. Әрине, қазіргі таңдағы әлеуметтік-тұрмыстық
жағдайдың нашарлауы да бұған әсер етуде.
Кеңес дәуірі кезінде балаларымызды мектеп тәрбиелейді деп отбасындағы ата-ананың
рөлін тым босаңсытып алдық. Мектептер оқу мәселесін өздерінің басты міндеті деп санады да,
тәрбиелік сабақтарға аса көңіл бөлмеді. Бұл мәселе жөнінде біздің ұлы бабамыз Әбу Насыр әл
Фараби: «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілу керек, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың
қас жауы» – деген екен.
Ұстаздың тәрбие үрдісінде шешуші рөл атқаратынын да ұмытпауымыз керек. Шәкірттер өз
ұстаздарының жүріс-тұрысына, мінез-құлқына, іс-әрекетіне, дүниетану көзқарасына еліктемей
тұра алмайды. Орыстың педагогы К.Д. Ушинский: «Тәрбиенің қайнар көзі тек адамның жеке
басының өнегесіне негізделген. Ешқандай жарғы да, бағдарлама да, ешқандай орынның жасанды
әрекеті де оның орнын баса алмайды», – деп текке айтпаған.
Оқу жастардың жүрегін тебірентіп, ой сезіміне әсер ету үшін, біріншіден, тәрбиеші-ұстаз
саяси жағынан сауатты, жан-жақты білімі болуы шарт; екіншіден, тәлімгер ұстаздың оқушы
жүрегіне білімді жеткізе алатын шеберлігі қажет, үшіншіден – мұғалім оқу-тәрбие үрдісін жүргізу
кезінде оқушының психологиялық ой-өрісінің өсу, даму дәрежесін түсінетін сезімтал психолог
болуы керек. Л.Н. Толстой: «Мұғалімнің өн бойына, өз ісіне, шәкіртіне деген сүйіспеншілігі
жинақталса ғана ол – нағыз ұстаз» деген еді.
Қазір педагогика теориясы елеулі өзгерістерге еніп, білім беру мазмұны жақсарып, жаңа
технологиялар өмірге келуде. Оқытудың жаңа технологияларын алдымен жете меңгерген, онан
соң оны оқу мазмұнына, оқушылардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне қарай таңдап
пайдаланудың маңызы зор. Жаңа заман адамдарын саналылық пен парасаттылыққа тәрбиелеуді
бізден қоғам талап етеді.
Сонымен ойымызды қорыта келе, технологияны меңгеру болашақ маманның зейін-зерделік,
кәсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық және де басқа да көптеген кәсіби бағыты мен келбетінің
қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие процесін жүйелі ұйымдастыруына
көмектеседі.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
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ОҚЫЛЫМ МӘТІНІМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ ЖОЛДАРЫ
Г.Д. Рыскелдиева, М. Хамза
Шона Смаханұлы атындағы №62 гимназиясы, Алматы қ.
Мақалада оқылым дағдысының мақсаты мен міндеті жан-жақты ашылады. Оны
қалыптастырудың кейбір жолдары қарастырылады. Мәтіннің түрлерін ажырату үлгілері беріледі.
Мәтінің көріктеуші құралдарына кеіңнен тоқталады, жаттығу үлгілерін береді. Мәтін жанрын,
аудиториясын анықтау мен тілін талдауды ашады. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша
оқылым дағдысына берілген оқу мақсаттарына тоқталады. Оқу сауаттылығының негзігі обьектісі
– мәтіннің түрлері, оларды оқыту, стилі мен жанрын ажырату, салыстыру, өмірмен байланыстыру,
сын тұрғысынан оқыту сияқты негізгі мәселелердің алыну себептерін түсіндіреді.
Түйін сөздер: оқылым, дағды, мәтін түрлері, негізгі ой, көріктеуші құралдар, стиль, жанр,
сыни ойлау.
Бүгінгі таңда адам үлкен ақпарат ағымының арасында өмір сүруде. Қаласа да, қаламаса да ол
сол ақпаратты бағдарлай білуге мәжбүр. Коммуникацияның қарқынды дамуы пайдаланушының ең
бірінші мәтінмен жұмыс істей алуын талап етеді. Пайдалысын тауып, пайдасыз нәрселерді шетке
ысыру тек қандай да бір мәтіннің негізгі идеясын, автордың айтқысы келген ойын түсіне алатын
адамның ғана қолынан келеді.
Мәтіннің түрлерін ажыратуда оның үш түрін қарастырамыз. Әңгімелеу мәтіні оқиғаны
баяндайды. Онда оқиға жүйелі жазылады. Оқиға орны, кейіпкерлер әрекеті болады. Сипаттау
мәтіні бір затты не құбылысты сипаттайды. Мұнда пейзаж суреттеледі немесе портретке мінездеме
беріледі. Пайымдау мәтіні белгілі бір пікірді түсіндіреді, дәлелдейді. Мұнда ойдың тезисі, дәлелі,
қорытындысы жасалады. Кейде әңгімелеу де, сипаттау да,пайымдау да бір мәтінде кездесуі мүмкін.
Мәтін түрлеріне жаттықтыру жолдары:
1. Мәтін стильдерін ажыратуды меңгерту;
2. Мәтін қандай сұрақ төңірегінде жазылған: (баяндау: не істеді? қайтті? сипаттау:
қандай?қалай? пайымдау: не себепті? не үшін? неге?)
3. Мәтін түрлерін оқушылардың өздеріне жаздырту.
Тапсырма үлгісі: Алматы қаласының логотипін сипаттап, мәтін жазыңыз.
Оқушы жазған мәтін үлгісі:
Алматы қаласының төсбелгісі шар тәрізді дөңгелек. Ол
қаламыздың әлемдік деңгейін көрсетеді. Ең алдында аузында
гүлдеген сегіз бұталы алма ағашы бар қар барысы бейнеленген.
Ол – Алматы қаласының сегіз ауданының белгісі. Қар барысы
алға кетіп барады. Ол дегеніміз – үздіксіз даму мен жасампаздық.
Алға кетіп бара жатып, артқа қарайды. Неге? Себебі өткенсіз
болашақ жоқ. Алматы қаласының бүгінгі бейнесі – өткеннің
ізі. Ұрпақтар сабақтастығы жалғасуда. Тарихты, бабалар салып
кеткен сара жолды білсең, дамуға дара жол аласың дегенді
Сипаттау қадамдары:
1-қадам: ең алдында тұрған меңзейді. Төсбелгінің артқы жағында – аспанмен таласқан Алатау.
Түсі еліміздің байрағындай, аспан түстес көгілдір. Айналасы
бейнеге назар аударыңыз.
2-қадам: оның мәнін айқындаңыз. шашыраған уық бейнелі, қазақ оюымен әшекейленген лентамен
3-қадам: әр бөлшекке тоқталыңыз. көмкерілген. Киелі шаңырағымыз шайқалмай, қаламыздың сәні
мен салтанаты аса берсін!
4-қадам: ойтүйін жасаңыз.

Кейіпкерді сипаттау оның сыртқы тұлғасымен шектелмейді. Мінездеу – әдеби кейіпкерді
тыным-түсінігі мен мінез-құлқын таныта даралай суреттеу. Түрлі тәсілдер арқылы жасалады.
Тура мінездеу кейіпкердің мінез-құлқын айнытпай, сол қалпында баяндаса, жанама мінездеу оған
қатысты құбылыстар мен заттарды суреттеу арқылы қаһарман бейнесін ашып көрсетеді. Адамның
сезімдік көңіл-күйін, күйініш-сүйінішін, қимыл-әрекеті мен кескін-кейпін бейнелеу үшін оның
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өз сөзі мен өзгемен арадағы әңгімесін келтіру, сондай-ақ түрлі табиғат қубылыстарын суреттеу –
осының бәрі әдебиеттегі адамның ішкі әлемін тануға, сырт пішінін анықтауға аса қажетті тәсілдер.
Бұл әдістер бірін-бірі толықтырып, айқындай түседі, мінездеу үшін маңызды рөл атқарады.
Мәтіннің көріктеуші құралдарын табуға троп пен фигура түрлерін түсініп, жаттығуына мән
береміз. Мысалы, теңеу – құбылысты басқа нәрсемен салыстыру арқылы сипаттау тәсілі. Эпитет
– заттың не құбылыстың айрықша сипатын, сапасын, белгісін білдіретін суретті сөз. Метафора –
суреттелген затты не құбылысты айқындай түсу үшін оларды өздеріне ұқсас затқа не құбылысқа
балау т.б. Оқушыларды жаттықтыру кезінде төмендегідей тапсырма үлгілерін пайдаланамын:
Тапсырма үлгілері:
1. Сөйлемдегі метафораны тауып, теңеуге айналдырып жазыңдар. Олардың айырмашылығын
түсіндіріңдер.
Құлагер, әкең – тұлпар, шешең –сұңқар,
Соғып ем дөненіңде сегіз арқар (Ақан сері.)
2. Сөйлемдердегі эпитеттерді тауып, олардың орнын синоним сөздермен немесе тура
мағыналы сөздермен алмастырыңдар.
Бидай наның болмаса, бидай сөзің жоқ па еді! (Мәтел).
От ауызды, орақ тілді (Мәтел).
Суретінде ол үлкен қара көзді, қою қара мұртты, әдемі-ақ еді (С.Е.).
Найманның аты шулы бас батыры атан жілік балуан айдаһарға қарсы барар жүрек жұтқан
Қаптағай қара қасқа кедей болатын. (І. Есенберлин).
3. Мына сияқты эпитет сөздерді келтіріп сөйлем құраңдар. Құнарлы, күңгірт, жым-жырт,
өктем, күміс, қабықты, қайың, мөлдір толқынды сағым, қоңыр үн, майда жұмсақ жел,күміс қар.
4. Метонимия мен синекдохалы сөйлемдерді бөлек-бөлек жазыңдар.
Топта отырғандардың көбі қатқан тондар, жалба жеңдер, арық пәшәндер, отырыстарында
сән жоқ, адамсу жоқ (Б.М.).
Сырдың бойынан, қырдың қойынан өре түрегелген өңшең жалбағай тұмақтар тұс-тұсынан
қалың қолға қосылып кетті. (І. Ж.)
Көпей жеңгемнің қолын сағынып жүрмін (Ғ.М.).
Қайырымды жүрек қартаймайды (Мақал).
Тіліңдегі жүрегінде болмаса, әлдекімді сендірем деу далбаса (Шығыс даналығы).
Мәтін жанрлары да заманға сай түрленіп, қатары толығып жатыр. Атап айтқанда, мақала,
репортаж, очерк, рецензия, интервью, комментарий, әңгіме, повесть, роман, өлең, драма, ертегі,
трагедия, комедия, лекция, монография, оқулық, ғылыми журнал, диссертация, бұйрық, арыз,
қызметтік хат, өмірбаян, күнделік, жол жазбалары, жарнама, хабарландыру, нұсқаулық, хат,
имейл, блог-пост, үндеу мәтіні. Бұл жанрлар сынып бойынша жүйелені, оқытылып жатыр. Әр
жанрдың өзіндік құрылымы, стилі, тілі, мақсаты болады. Оны оқушы оқып отырғанда, анықтайды.
Мәтіндердің негізгі мақсаты ақпарат беру, қызықтыру, сендіру, дауласу, талқыға салу, суреттеу,
ақыл-кеңес беру, нұсқау беру, сын пікір беру, баға беру, тәрбиелеу, хабарлау болып табылады.
Оқушылардың назарын осы мәселелерге аударып, анықтауға жетелейміз.
Мәтіннің аудиториясын анықтағанда, түрлі жастардағы топтарға, яғни, өте кішкене
балаларға немесе зейнеткерлерге; арнайы топтарға: мысалы, тарих немесе футболға қызығушы
адамдарға; кәсіби мамандарға: мұғалімдерге немесе дәрігерлерге; әр түрлі әлеуметтік топтарға:
жұмыссыздарға, еріктілерге, жас қызметкерлерге; кең шеңберлі оқырмандары бар танымал
газеттерге арналғандығын анықтайтын болдық.
Ал тілі сөз, сөйлем, мәтін деңгейінде қарастырылады. Мәтін деңгейінде қарастырғанда,
абзац құрылымы, абзацтарды байланыстырушы сөздер, шақтардың әр алуандығы, 1 немесе
3-жақтан баяндау, мәтін құрылымының логикалылығы, мазмұндаудың қолжетімділігі, автор
үні мен көзқарасын талдаймыз. Мәтін лексикасында эмоционалды-экспрессивті, жаргон
сөздер, ауызекі қарым-қатынас сөздері, кәсіби тіркестер, мысалы, ғылыми, мектеп, «бөбек
жырлары», қысқартулар, терминдерді табуға жетелеу маңызды. Оқушылар осы салада аса
көп қиналатыны эмоционалды-экспрессивті сөздер. Ол мәтінде көбінесе тұрақты тіркестер,
ауыспалы мағыналы немесе көркемдегіш құралдар болып келуі мүмкін. Осы мақсатта
жаттығулар жүргіземін.
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Мысалы, мәтіннен тұрақты тіркестерді, ауыспалы мағыналы сөздерді теріп жазып,
мағынасын, не үшін қолданып тұрғанын анықта т.с.с.
Мейлі шағын, мейлі көлемді шығарма болсын, жазушы-ақындар, ғалымдар өмір туралы,
адам және олардың араларындағы қарым-қатынастар туралы жұртшылыққа өздерінің ойпікірлерін, көзқарастарын ұсынады. Шығарманы жазбас бұрын, қандай мәселені оқырманның
алдына тартпақшы, сол туралы аз ба, көп пе ойлайды. Сан ой, сан алуан пікірлердің ішінен біреуін
негізгі ойының қазығы етеді. Сол шығарманың тақырыбы саналады. Мәтін тақырыбы дегеніміз –
мәтінде баяндалатын негізгі оқиға мен айтылатын негізгі ойдың түйіні. Шығарманың тақырыбын
оның идеясынан бөліп қарауға болмайды. Жазушының шығарманы не туралы жазуын тақырыбы
десек, шығармадағы суреттелген өмір құбылыстарына оның өз көзқарасы , бағалауы шығарманың
идеясы болмақ
Мәтіннің негізгі ойын анықтау үшін бірінші кезекте авторды не қызықтыратынына,
тақырып арқылы айтқысы келетін ойына, атап айтқанда, ол мәтін арқылы мәлімет беруіне, өзінің
көзқарасына, өзекті мәселені жеткізуіне көңіл аударамыз.
Екінші кезекте автордың дүниетанымына, қандай тәсілмен жеткізгендігіне, заттар мен
құбылыстарды бағалауына, оқырманның назарын аудару тәсіліне көңіл бөледі. Сонда мәтінді
оқыған кезде автордың оны жазудағы мақсат-мұратын анықтауға жетелсек, ол негізгі ойды табуға
апаратын төте жол болып есептеледі.
Мәтінді сын тұрғысынан оқу – өзіндік ойлау, оқып отырған мәтінге өз бетінше сұрақ қою
арқылы шешімін талап ететін проблемаларды проблемаларды айқындау. Сол себепті оқып отырған
мәтінге өзіңіз сұрақ қойып, проблеманың шешімін табуға тырысу керек.
Сыни ойлау – алынған идеяларды тексеру, пайымдау, бағалау кезінде пайда болатын
ойлау жүйесі. Сондай-ақ ол адамның әлем туралы білімін қалай құратындығын білдіреді. Сын
тұрғысынан ойлау жақсы сұрақтар қою дегенді білдіреді. Сын тұрғысынан ойлау жазылғанның
немесе айтылғанның барлығына сене бермеу деген ойға да меңзейді.
Мәтінді сын тұрғысынан оқу – ой қозғай отырып, оқушының өз ойымен өзгелердің ойына
сыни тұрғыдан қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, реттеп, сұрыптап, жүйелеп,білмегенін
өзі реттеп, дәлелдеп, тұжырым жсау, өз бетімен не топпен щығармашылық жұмыс жасау.
Жаңартылған білім беру мақмұны бойынша оқылым дағдысына ерекше мән беріліп,
тереңірек оқыту көзделген. Ол ақпаратты түсінуден басталады. Ақпаратты түсінгенде негізгі
және қосымша, детальді ақпаратты анықтайды. Тек қана мәтін түріндегі емес жадағай
түрлерін де, яғни диаграмма, кесте түріндегі мәтіндерді де оқып, ақпаратты сұрыптайды.
Мәтінді оқытқанда белгілі бір оқылым стратегияларын қолданады. Оның әрқайсысы жеке
оқыту жоспарланған. Мәтін бойынша сұрақтар құрастыра білу де оны терең тануға жетелейді.
Нақты ақпараттарды анықтауға, негізгі және қосымша ақпарат, мәтіннен көтерілген мәселені
анықтауға бағытталған проблемалық сұрақтар құрастырады. Мәтінді жай оқып қана қоймай,
оның стильдік ерекшелігін де таниды, ажыратады. Онда оқушылар ауызекі, көркем әдебиет,
публицистикалық, ғылыми, ресми ісқағаздар стильдерін жете таниды. Олардың мазмұнын,
тақырыбын және тілдік құралдарын салыстырады. Мәтіннің жанрлық ерекшелігін ажыратуда
хат, хабарлама, жарнама, нұсқаулық, хабарландыру, хроника, хабар, очерк, мақала, аннотация,
презентация тұжырымдама т.б түрлеріне жеке-жеке тоқталады. Оқылым мәтінен біз қайдан
аламыз? Әрине, ақпарат көздерінен, яғни ғаламтор, энциклопедия, газет-журналдар,
оқулықтардан аламыз. Міне, осы ақпарат көздерінен белгілі бір тақырыпқа мәтін алып, оған
сілтеме жасауды үйренеді. Бір сөзбен айтқанда, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша
оқушылар ақпараттар ағынан өзіне керекті ақпаратты өзі ала алады, оған сілтеме жасайды,
оны түсінеді, сұрыптайды, астарлы ойын анықтайды, жанрлық, стильдік ерекшелігін таниды,
салыстырады, сұрақ құрастырады, өзіндік көзқарас білдіреді. Шиыршық қағидаты бойынша әр
сыныпта берілген дағды бойынша жүйелі жұмыстар жүргізіледі. Осының бәрі оқушының оқу
сауаттылығын қалыптастырады.
Сонымен оқылым мәтіні арқылы оқушы қарапайым, қысқа мәтіндегі таныс ақпаратты
таба біледі; автордың мәтіндегі басты мақсатын анықтайды; мәтіндегі ақапаратты өмірдегі
тәжірибелермен салыстырып көреді; мәтіннің бірнеше бөлімдерінің арасындағы байланысты
анықтап талдайды; мәтіннің бүтіндей мазмұнына сәйкес, тілдік қолданыстарды түсінеді;
мазмұны бейтаныс, ұзын әрі күрделі мәтіндерді түсінеді және түсіндіреді; таныс емес тақырыпқа
жазылған күрделі мәтінді сын тұрғысынан бағалайды. Осы арқылы өзіне рухани азық, өміріне
бағыт алады.
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ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
УЧЕБНИКОВ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
К.Н. Мамирова
К.п.н., и.о. профессор, Казахского национального женского педагогического университета,
г. Алматы
Конструирование учебника, соответствующего обновленной программе, требует
использования достижений педагогической теории, учитывающей закономерности процесса
обучения, уровень развития педагогической и психологической науки и разработки дидактических
основ учебника. Решение проблем создания учебников нового формата, ориентированных на
ожидаемые результаты должны включать:
− разработку нового методологического подхода к проектированию учебника;
− разработку нового видения структуры учебника, учитывающей смену акцента с передачи
готового знания на развитие компетенций;
− обоснование значимости приоритетных функций учебника с учетом смены акцента с
информационной на развивающую;
− разработку нового подхода к определению качества учебника, предусматривающего
разработку нового перечня критериев его структуры и содержания;
− учебник должен способствовать активному диалогу с учеником и быть самоучителем,
выходя на личностный уровень и саморазвитие;
− способствовать мотивации обучения, самоконтролю и самооценке, целенаправленному
формирования творческого мышления, развитию познавательных интересов.
Ключевые слова: школьный учебник, проектирование учебника, учебная деятельность
обучающихся, ориентация на достижение ожидаемых результатов обучения, развитие компетенции.
На каждом этапе своего развития общество предъявляет системе образования определенные
требования. Обновление содержания образования в общеобразовательной школе с учетом
тенденций научно-технического развития обусловливают создание учебников нового формата.
Конструирование учебника требует использования достижений педагогической теории,
учитывающей закономерности процесса обучения, уровень развития педагогической и
психологической науки и разработки дидактических основ учебника.
Теория учебника предполагает, что в учебнике дополнительно к функции фиксации
предметного содержания возлагается также функция носителя содержания тех видов деятельности,
которые должны быть сформированы у обучаемых.
В этой связи мы считаем, что при разработке учебника необходимо учитывать не только
объекты изучения, но и виды деятельности обучаемых. Учебник должен научить учащихся
пользоваться приобретенными знаниями. Заметим, что в содержание учебника должны войти
различные интеграционные ситуации для решения которых осуществляется учебная деятельность.
Учебная деятельность, ориентируясь на достижение конечной интеграционной цели, развивает
компетенцию. В результате этого в процессе использования учебника на уроках у учащихся
формируются способности и компетенции. Под компетенцией нами понимается круг вопросов, в
которых личность обладает познанием и опытом, что позволяет ей быть успешной в собственно
116

Science and innovation: news, problems and achievements

жизнедеятельности [1].
Сущностным признаком компетенции являются следующая характеристика – постоянная
изменчивость, связанная с усилиями к успешности в постоянно меняющемся мире. Компетенция
проявляется в умении осуществлять выбор, исходя из адекватной оценки своих возможностей в
конкретной ситуации и связана с мотивацией на постоянное образование. К таким компетенциями
относятся: стратегическая компетенция, предполагающая развитие умения рефлексировать по
поводу будущего; предметная компетенция, связанная со специфическими для изучаемого предмета
знаниями и умениями; социально-коммуникативная, основными составляющими которой являются
навыки сотрудничества, восприятие критики, предоставление и принятие обратной связи, а также
готовность к достижению результата и учебная компетентность, определяющая развитие учебных
навыков и рефлексии.
Составляющими элементами, на наш взгляд, понятия «компетенция» являются:
− знания – понятия и представления, требуемые для осуществления дальнейшей
познавательной деятельности. Знания представляют интеллектуальный контекст, в котором
работает учащийся;
− умения – владение средствами и методами выполнения определенной задачи;
− способности – врожденная или приобретенная предрасположенность выполнять
определенную задачу;
− поведение включает в себя наследованные и приобретенные реакции на ситуации.
Поведение учащихся проявляет их ценности, этику, убеждения и реакцию на окружающий мир;
− усилия – сознательное приложение в определенном направлении ментальных и физических
ресурсов. Усилия составляют ядро познавательной деятельности учащихся [2].
Учебник является комплексным средством обучения, имеющим сложную структуру: текст,
внетекстовые компоненты, иллюстративный материал и т.д. Но все же ведущим компонентом в
главе учебника является текст, который призван передать в той или иной мере все компоненты
содержания – не только сообщить знания, но и указать на способы деятельности, выявить
отношение автора к излагаемому материалу и вызвать ответную реакцию учащихся. Характерны
макротексты, разъясняющие, обобщающие факты, доказывающие, конкретизирующие
теоретическое положение. Как правило, это тексты, сообщающие знания в полной системе
(информативные тексты). Необходимы и проблемные тексты, в которых знания даны не в полной
системе, а с некоторыми пробелами; пробелы должны быть восполнены учащимися, решающими
при чтении текстов некие проблемные задачи. Такие тексты должны подготовить учащихся к
самостоятельному чтению научно-популярной и научной литературы, способствовать накоплению
опыта творческого мышления.
Наряду с основными макротекстами в учебниках необходимы и дополнительные: отрывки
из подлинных произведений ученых, а также более или менее обстоятельные пояснения к
изобразительному материалу (например, биографии писателей с портретами). Полезны и отдельные
микротексты в виде определений понятий и формул, вынесенных из текста и резюмирующих то,
что дано в тексте в развернутом виде.
Учебные задания в учебниках по отношению к текстам имеют подчиненную роль. Как
правило, задания следуют за текстами. Но в некоторых случаях целесообразно отдельные задания
дать и до текста для актуализации опорных знаний.
Есть и еще одно обстоятельство, заставляющее помещать некоторые задания до текста или
параллельно ему. Ученик читает текст учебника в основном дома, и к этому надо его подготовить –
причем с помощью не только рассказа учителя в классе, но и заданий, обучающих рациональным
приемам чтения. Сделать это можно с помощью специальных заданий. Задания, направляющие на
рациональные способы чтения текста (вопрос о главных мыслях, теме текста), полезно помещать
перед текстом. Но они могут следовать и за ним (здесь полезны указания к составлению резюме,
аннотаций).
Кроме того, в соответствии с вышеизложенными положениями при отборе содержания
учебников, в основном, ориентируются на ту или иную отрасль науки. Научные знания, как основной
источник формирования содержания учебника, должны быть дидактически интерпретированы в
учебный материал.
Исходя из сказанного, к учебникам нового формата по географии, нами были сформулированы
следующие требования:
− соответствовать принципам диалектической логики (выделение единства
противоположностей, отрицание отрицания, всесторонность анализа, восхождение в содержании
от абстрактного к конкретному), что предполагает серьезное переконструирование традиционной
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структуры содержания учебного материала; причем в учебнике диалектическая логика превращается
из объяснительного принципа учителя в метод и средство познания самого ученика и становится
базой для формирования диалектико-творческого мышления;
− способствовать активному диалогу с учеником и быть самоучителем, выходя на личностный
уровень и саморазвитие;
− способствовать мотивации обучения, самоконтролю и самооценке, целенаправленному
формирования творческого мышления, развитию познавательных интересов;
− в учебнике должен реализовываться дифференцированный подход к учащимся для учета
их индивидуальных особенностей;
− обеспечиваться выполнение многоуровневых заданий с выходом на творчество – это
позволяет практически реализовать природные дарования учащихся;
− учебник должен строиться по принципу интеграции знаний, органически синтезируя
сведения из различных смежных областей;
− учебник должен отражать национальный менталитет, так как через учебник ученик
овладевает пространственным сознанием, сознанием планетарным, и, в то же время, сознанием
этноса, сознанием родного края, родной земли, родного очага.
Главная цель обучения в средней школе не столько передача знаний, сколько социализация
личности ребенка и формирование ценностных ориентаций.
В этой связи, на наш взгляд, педагогические и методические исследования, направленные на
решение проблем создания учебников нового формата и ориентированные на результат, должен
включать:
− разработку нового методологического подхода к проектированию учебника;
− разработку нового видения структуры учебника, учитывающей смену акцента с передачи
готового знания на развитие компетенций;
− обоснование значимости приоритетных функций учебника с учетом смены акцента с
информационной на развивающую;
− разработку нового подхода к определению качества учебника, предусматривающего
разработку нового перечня критериев его структуры и содержания;
− совершенствование организационно-правовых основ разработки учебников,
ориентированных на результат;
− определение основной идеологии школьных учебников, ориентированных на результат.
Функционально учебник является, с одной стороны, материализованным носителем
содержания образования, с другой – организатором процесса усвоения этого содержания
учащимися. Он выполняет координирующую и систематизирующую функции.
Координирующая функция заключается в том, что учебник в системе средств обучения, т.е.
в учебно-методическом комплексе, является ядром, вокруг которого группируются все другие
учебные средства. Эта функция учебника призвана максимально помочь учителю обеспечивать
дифференцированный подход к обучению, вырабатывать у учащихся умение ориентироваться в
потоке информации, углублять полученные знания, вырабатывать умения применять эти знания в
процессе практической деятельности.
Систематизирующая функция обеспечивает строго последовательное изложение информации,
составляющую содержание учебного курса. Сам учебник должен учить ученика приемам и методам
научной систематизации, чтобы обеспечивать основательные знания, дать учащимся целостное
представление о мире.
Информационная – заключающаяся в фиксации предметного содержания образования и
видов деятельности, которые должны быть сформированы у учащихся при изучении предмета,
с определением обязательного объема информации. Эта функция рассчитана на достижение в
процессе обучения образовательного эффекта (сдвига в обученности учащихся), на основе которого
могут произойти сдвиги в развитии и воспитанности школьников;
Трансформационная – эта функция связана с преобразованием на основе
дидактических принципов и правил, с учетом принципа доступности, научно-теоретических,
мировоззренческих, художественно-ценностных, технико-технологических и других
знаний, включаемых в учебный материал (система задач, упражнений и др.), при котором
достигается эффект превращения чисто познавательной деятельности школьников в
познавательно-преобразующую. При этом у учащихся возникают, кроме репродуктивных,
такие виды продуктивной деятельности, как эвристическая (частично поисковая), творческая
(исследовательская, конструктивная), т.е. достигается существенный сдвиг в активизации
учения школьников;
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Самообразования – направленная на формирование у учащихся желания и умения
самостоятельно приобретать (добывать) знания, на стимулирование у них учебно-познавательной
мотивации и потребности в познании;
Закрепления и самоконтроля – направленная на формирование видов деятельности учащихся,
осуществление помощи им в прочном усвоении обязательного учебного материала, в ориентации в
этом материале и опоре на него в практической деятельности;
Интегрирующая – оказывающая помощь в отборе и усвоении в качестве единого целого
знаний, приобретенных учащимися в процессе различных видов деятельности, из различных
источников знаний;
Развивающе-воспитательная – содействующая активному формированию основных черт
развитой личности.
Существенной чертой учебника является определенное его соответствие типу учебного
процесса в конкретный период развития школы. Отсюда, обязательным условием ценности учебника
становится степень взаимообусловленности между ведущей современной теоретической концепцией
усвоения – развивающий тип обучения и структурой, методическим оформлением учебника.
Основные характеристики учебника включают следующие параметры:
− возможность коренной перестройки мышления и сознания учащихся;
− реализацию единства теории и метода познания;
− направленность на формирование мотивов учения и самоучения;
− принципы структурирования (развертывания) учебного материала, опредмечивания
(программирования) деятельности как ученика, так и учителя, при этом, для учащихся – в плане
организации их деятельности, обеспечивающей полное самоусвоение материала;
− для учителя – в плане ориентировки организации современного эффективного процесса
обучения [3].
Содержание учебника может иметь различную структуру изложения (представления).
Элементы структуры – это отдельные знания или их элементы, которые могут «сцепляться» между
собой различным образом. Наиболее распространенными в настоящее время являются линейная,
концентрическая, спиральная и смешанная структуры изложения содержания.
При линейной структуре отдельные части учебного материала образуют непрерывную
последовательность тесно связанных между собой звеньев, прорабатываемых за время школьного
обучения, как правило, только один раз. При выборе такой структуры изложения особенно важно
придерживаться требований последовательности, историзма, систематичности и доступности.
Концентрическая структура предполагает возвращение к изучаемым знаниям. Один и тот же
вопрос повторяется несколько раз, причем его содержание постепенно расширяется, обогащается
новыми сведениями, связями и зависимостями. На первых ступенях обучения даются элементарные
представления, которые по мере накопления знаний и роста познавательных возможностей
углубляются и расширяются. Эта структура широко используется при изложении географии,
физики и биологии.
Характерной особенностью спиральной структуры является то, что учащиеся, не теряя из
поля зрения исходную проблему, постепенно расширяют и углубляют круг связанных с ней знаний.
В спиральной структуре нет перерывов, характерных для концентрической структуры, нет в ней и
одноразовости в изучении знаний, которая отличает линейную структуру.
Современные учебники сегодня все больше используют возможности смешанной структуры,
являющейся комбинацией линейной, концентрической и спиральной структур. Она позволяет
маневрировать при организации содержания, излагать отдельные его части различными способами.
Педагогические исследования, на наш взгляд, в настоящее время должны быть связаны
с выявлением и сравнением научно-дидактических и методических условий и требований
к конструированию содержания учебников; с разработкой методических требований к
конструированию содержания учебников на основе казахстанского и международного опыта
построения учебников; с обоснованием научно-дидактических и методических условий
конструирования содержания учебников в соответствии с обновленной программой,
ориентированных на компетентностное обучение.
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В статье рассматривается необходимость бесконфликтного общения, а также толерантное
общение как одна из ценностных категорий. Определены некоторые пути формирования
толерантности как личностного, профессионально значимого качества, повышения воспитательного
потенциала учебного процесса в вузе, обосновывая ведущую роль преподавателя в решении
данной проблемы. Представлены правила и секреты бесконфликтного общения. Отмечено, что
освоение бесконфликтного общения необходимо начинать с ознакомления с исходными основами,
представленными этическими и нравственными нормами общения, которые принято определять как
приемы и принципы организации бесконфликтного общения. Также, опираясь на представленные
правила и секреты, приемы и принципы организации бесконфликтного общения, отражена
необходимость воспользоваться инструментами воздействия, важными для бесконфликтного
общения и конструктивного разрешения конфликтов.
Ключевые слова: толерантность, общение, бесконфликтное общение, взаимоотношения,
эмпатия, доброжелательность.
Не секрет, что взаимоотношения в образовательной среде сегодня далеки от идеальных.
Враждебность, нетерпимость, агрессия, нулевая толерантность - реалии нашей сегодняшней
жизни. При ответе на вопрос о том, какие из негативных социальных явлений имеют наибольшее
распространение среди обучающейся молодежи, около 20% опрошенных отметили жестокость
и насилие. В этих условиях особую важность приобретают способность избегать конфликтов и
разногласий, умение договариваться на службе и дома, индивидуально и в группах, всегда и везде
находить общий язык.
Важнейшая задача современной школы - формирование человека - носителя гуманистических
взглядов, идеи толерантности в отношениях. Поэтому немаловажная задача воспитательного
процесса в любом образовательном учреждении - формирование толерантной личности.
Толерантность - профессионально необходимое качество личности педагога, диктуемое задачами,
содержанием и характером его деятельности; оно является неотъемлемым компонентом
педагогической культуры, важной составляющей педагогической компетентности. Компоненты
педагогической толерантности: доброжелательность, бесконфликтное общение, эмпатические
способности, педагогическое сотрудничество, умение слушать, коммуникативность, диалогическое
мышление, самопринятие и принятие других.
Несомненно, что толерантность, как и большинство качеств личности, начинает
формироваться еще в детстве и во многом зависит от условий и методов семейного воспитания. Но
толерантность как профессионально значимое качество, которое является необходимым условием
эффективной профессиональной реализации и социализации будущего специалиста, обусловливает
необходимость разработки особых подходов к организации учебного процесса в вузе. И опять же
главная роль в решении этой задачи принадлежит преподавателю, так как только демонстрируя
культуру толерантности, возможно формировать ее и у студентов. Исследования В.Н. Гурова, Б.З.
Вульфова, А.В. Коржуева, В.А. Попкова, С.К. Бондыревой и др. позволили определить некоторые
пути формирования толерантности как личностного и профессионально значимого качества.
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Во-первых, это создание такой атмосферы, в которой, усваивая содержание образования и
реализуясь как личность, студенты имели бы возможность высказывать различные точки зрения,
вступать в дискуссии и диалоги, сталкиваясь с необходимостью отстаивать собственную точку
зрения. В результате такой деятельности формируется умение идти на компромисс, учитывать
интересы других людей, признавать правоту оппонента, допускать существование различных
взглядов, продуктивно решать конфликтные ситуации. Создание такой атмосферы возможно, если
преподаватель вуза отдает предпочтение проблемным, исследовательским методам обучения,
организует диалог со студентами.
Во-вторых, в процессе учебных и внеучебных занятий, научно-исследовательской
деятельности, производственных практик у студентов формируются навыки профессионального
и социального общения, профессиональной культуры. По мнению В.А. Попкова и А.В. Коржуева,
при этом будущий специалист овладевает первоначальными навыками культуры толерантности,
которые приняты и соблюдаются представителями его будущей профессии.
Таким образом, мы определили некоторые пути повышения воспитательного потенциала
учебного процесса в вузе, обосновав ведущую роль преподавателя в решении данной проблемы.
Толерантное общение является одной из ценностных категорий. В эпоху глобализации
оно приобретает приоритетное значение на всех уровнях структуры общества, начиная с самой
маленькой социальной ячейки (семья) и заканчивая глобальными образованиями (государство).
Сущность термина «толерантность» связана с терпимостью к «чужому», «другому», а
следовательно, в поведенческом плане с поиском компромисса и нерасположенностью к конфликту.
Толерантные люди хорошо знают себя, им известны все свои недостатки и преимущества.
Они способны критически относиться к себе, не обвиняют в своих неудачах других, стремятся
к постоянному самосовершенствованию. Вести себя толерантно сможет лишь самодостаточный,
гармоничный человек без комплексов и внутренней неуверенности в себе. Толерантный человек
всегда готов выслушать и понять точку зрения оппонента. Он хорошо знает и правильно оценивает
себя, а значит, готов положительно и доброжелательно относиться к другим.
Для того, чтобы научиться общаться толерантно, необходимо ознакомиться с правилами и
секретами бесконфликтного общения:
1. В своей речи следите за словами, которые могут вызвать обиду или негативную реакцию
сотрудника и спровоцировать конфликтную ситуации в коллективе. Эти слова или фразы
называют конфликтгенами, так как они направлены на провоцирование такого же общения, с
взаимодействующей с Вами стороны. Никогда не употребляйте конфликтогены в общении с
людьми, с которыми у вас общая деятельность.
2. Если Вы услышали в обращении к Вам коллеги слова-конфликтогены, не отвечайте ему
тем же, чтобы не позволить распространиться конфликтной ситуации. Поверьте, игнорирование
подобных слов не означает Вашу слабость и подчинение, а напротив подчеркивает Вашу силу, как
специалиста. Для коллеги направляющего против Вас конфликтогены Ваша подобная неожиданная
реакция сделает его слова бессмысленными. Конфликтогены, направленные на Вас, потеряют свою
силу и значимость.
3. При взаимодействии и обсуждении непонятного Вам вопроса или вопроса, с которым Вы
не согласны, попытайтесь поставить себя на место Вашего собеседника и понять его точку зрения
и чувства, движимые в этом случае им. Демонстрируйте уважение к мнению коллеги. Создавайте
дружеский настрой при любом взаимодействии.
4. Подходите к любому человеку с позиций гуманистического отношения: доброжелательно,
сочувственно, уважительно. Добро и дружеское участие есть в каждом коллеге, если Вы изначально
предполагаете эти качества у него.
5. Старайтесь быть уравновешенными, спокойными и уверенными в общении с людьми.
Помните, что уверенность и высокомерие не тождественные понятия.
6. При агрессии и конфликтогенах, направленных против Вас, смените на некоторое время
тему разговора.
7. Не скрывайте своих негативных чувств, вызванных обсуждением от Вашего собеседника.
Спокойно, и в правильной форме демонстрируйте их, как лично Ваши переживания и сомнения.
8. Не ущемляйте права человека, с которым взаимодействуете. Не задевайте его чувств,
говоря о качествах его личности. Лучше апеллируйте к их внешнему проявлению в поведении.
9. Всегда своевременно разъясняйте возникшие в ходе обсуждения недоразумения, задавая
уточняющие вопросы.
10. Уверенные в себе люди и хорошие специалисты умеют признавать свои ошибки, так как
это делает их сильнее. Свободно и своевременно извиняйтесь, если знаете о своей ошибке. Умейте
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признавать свою неправоту. В другой раз Вы сможете рассчитывать на такое же признание со
стороны Ваших знакомых или друзей.
11. Если Вы обнаруживаете, что Ваше взаимодействие с кем-либо, превращается в
напряженный похожий на открытый конфликт процесс, сделайте в Ваших переговорах паузу.
Молчание и пауза даст Вам время успокоиться и спокойно продолжить разговор.
12. Каждый заслуживает уважения. Во избежание наиболее вероятных здесь конфликтов,
сохраняйте уже установленные отношения, не разрушайте даже слабых связей между Вами.
К сожалению, методика обучения бесконфликтному общению пока очень эмпирична. В
процессе общения между людьми могут возникнуть различного рода конфликтные ситуации,
связанные с тем, что каждый человек индивидуален. Все люди разные, имеют разное воспитание
и мировоззрение, отличаются друг от друга взглядами на окружающие вещи, происходящие
события и явления. Именно поэтому невозможно полностью избежать конфликтов. Однако не
всегда конфликты приводят к ссорам или скандалам. Иногда именно конфликт служит стимулом и
толчком к определенным переменам или прогрессу.
Избежать негативного и неконструктивного взаимодействия необходимого для того, чтобы
не возникло конфликтной ситуации. Достигается это посредством бесконфликтного общения.
Освоение бесконфликтного общения необходимо начинать с ознакомления с исходными основами,
представленными этическими и нравственными нормами общения, которые принято определять
как приемы и принципы организации бесконфликтного общения:
Принцип порядочности – предусматривает отношение к другому человеку, даже не к
знакомому как к порядочному и достойному уважения, вне зависимости от его социального статуса,
внешнего вида, национальности и т.д.
Принцип сохранения неприкосновенности и суверенитета достоинства человека –
предусматривает соблюдения между партнерами по общению взаимного уважения и взаимного
соблюдения права на честь и достоинство.
Принцип терпимости – направлен на предотвращение разрушения гуманистической основы,
ценностей и норм общения.
Принцип благородства и терпимости – предусматривает соблюдения правила «общения на
равных», исключение из процесса общения каких-либо конфликтогенов, превосходства одного
оппонента над другим, заносчивости и т.д. Благородство во время общения проявляется не только
как возвышенность мотивов взаимодействия между людьми, но и как так тактичность, скромность
и деликатность.
Принцип милосердия – предусматривает признание участников общения такими, какие они
есть на самом деле, в случае если человек делится своими проблемами, то необходимо проявить
сострадание.
Принцип ненасилия – предполагает, что процесс общения должен протекать без оскорблений,
унижений и принижений собеседника и окружающих людей. Каждый из партнеров обязан вести
себя должным образом, вне зависимости от обстановки и складывающихся обстоятельств.
Опираясь на вышеизложенные правила и секреты бесконфликтного общения, приемы
и принципы организации бесконфликтного общения, необходимо воспользоваться ниже
представленными инструментами воздействия, важными для бесконфликтного общения и
конструктивного разрешения конфликтов:
1. Эмпатия.
2. Доброжелательность.
3. Аутентичность (умение быть естественным в отношениях, не скрываться за масками и
ролями).
4. Конкретность (отказ от многозначных и невнятных замечаний, общих рассуждений,
готовность однозначно отвечать на вопросы).
5. Инициативность ( способность устанавливать контакты, склонность к тому, чтобы в
отношениях с другими «идти вперед», а не только реагировать на их действия).
6. Непосредственность (умение говорить и действовать напрямую, честная демонстрация
своего отношения к ним).
7. Открытость (готовность и умение говорить о своих мыслях и чувствах).
8. Принятие чувств (отсутствие страха при непосредственном соприкосновении со своими
чувствами или чувствами других людей, но при этом отсутствие стремления навязать окружающим
свои чувства).
9. Отсутствие страха перед конфронтацией, если это необходимо в случае несходства мнений.
Но не с целью испугать, а с надеждой на установление искренних и честных отношений.
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10. Готовность к самопознанию, в том числе используя информацию, поступающую от
других людей, о себе.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что толерантность – это путь к
бесконфликтному общению.
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Мақалада инклюзивті шетелдік білім беру жағдайында денсаулығының мүмкіндігі шектеулі
балалардың шетел тілін меңгеру сапасын арттыруда ұтымды әдіс-тәсілдерді қарастыру мақсатында
ақпараттық коммуникативтік технологиялардың қолданысының өзі күрделі ұйымдасқан жүйе
екенін ескере отырып, қазіргі таңда инклюзивті шеттілдік білім беруде екінші тілдік тұлғаны
қалыптастыруда барлық қағидалары мен субкомпетенцияларын қамтудың, әлі де зерттелу тұстары
бар екені айтылады. Дәстүрлі оқытудан инклюзивті шеттілдік білім беру үрдісінің ерекшелігі, оның
білім алушыға да, білім берушіге де тиімділігі және сол үрдісте мәдениетаралық коммуникативті
құзыретті қалыптастыру үлгісінің мазмұны мен құрамдас элементтері сарапталады. Инклюзивті
шеттілдік білім беру үрдісінде мүмкіндігі шектеулі балаларды ақпараттық технологиялардың
көмегімен қосу, баланың жеке ерекшеліктерін ескере отырып, оны оқытудың барынша тиімді
жақтары талқыланады.
Түйін сөздер: инлюзивті білім беру, инклюзивті шеттілдік білім беру, АКТ, ағылшын тілін
оқыту, мәдениетаралық коммуникативті құзірет.
Өмірдің жаңа талабына сәйкес шетел тілі мұғалімін даярлау түбегейлі өзгеріске түсіп отыр.
Заманауи қоғамға тек шеттілдік білім беру саласын меңгерген педагог-маман ғана емес инклюзивті
шеттілдік білім беру қыр-сырын меңгерген мәдениетаралық қарым-қатынасқа түсе алатын маман
қажет. Сол себепті, педагогикалық жоғары оқу орындарында шетел тілі педагог-маманын даярлау
үрдісі өзгеріске түсіп, жаңа келбет алуда.
Соңғы жалдары дамыған өркениетті қоғамдағы білім берудің өзекті мәселесінің бірі,
жастарды денсаулығының мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға, өзгеұлттарға құрмет, мәдени
айырмашылықтарға төзімділік рухында тәрбиелеу болып табылады.Бұл жастарды көптілді
және көпмәдениетті, толеранттыжәне инклюзивті қоғамда өмірге бейімдейді. Инклюзивті білім
беруде денсаулық мүмкіндігі шектеулі оқушылардың мәдениетаралық құзыретін әртүрлі тиімді
технологияларды пайдалана отырып қалыптастыру қазіргі отандық және шетелдік педагогикалық
ғылым мен практиканың өзекті мәселесін білдіреді. Мәдениетаралық құзырет ұлтаралық қарымқатынас мәдениетінің негізі ретінде көпмәдениеттік көзқарас аясында қарастырылады.
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Қазіргі таңда ақпараттық коммуникативтік технологияларды пайдалану негізінде білім
берудің қолжетімділігі мен сапасын қамтамасыз ету мәселесі бастыназарында. Бұл мәселені
шешудегі маңызды міндеттердің бірі озық тәжірибені тарату және мүгедектерді әлеуметтік оңалту
саласында жұмыс істейтін мамандардың АКТ-құзыреттілігін қалыптастыру, ақпараттық ресурстар
мен технологиялардың қолжетімділігін арттыру.
БҰҰ Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясына сәйкес (1948 ж.) [1] білім
беру:демократияны қолдау үшін қажетті алғышарт, әлемдегі тұрақтылықты қамтамасыз ету,
сондай-ақ адамның құқықтары мен бостандықтарын сақтау құралы болып саналады. Сондықтан,
жан-жақты білімге ақпараттандырылған қоғамға көшу жағдайында білім беруге қойылатын
талаптар айтарлықтайкеңейді.
Соңғы жылдары денсаулығының мүмкіндігі шектеулі жандар үшін АКТ және цифрлық
қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз етужалпы әлемдік үрдіске айналды. АКТ – бұл
әлеуметтік интеграцияның маңызды құралы ғана емес,денсаулығының мүмкіндіктері шектеулі
балалардың (МШБ), білім мен ақпарат көздеріне қолжетімділігін едәуір арттыратын білім беру
ресурсыекені айқын. Сапалы білім алуға тең қол жеткізуді қамтамасыз ету – БҰҰ-ның мүгедектер
құқықтары туралы конвенциясымен қабылданып,қазіргі уақытта 130 ел қол қойған құқық. Қазіргі
қоғамның басты міндеті – денсаулық мүмкіндігі шектеулі балаларға елдің эконмикалық, мәдени
және әлеуметтік өмірінде сапалы және бәсекеге қабілетті білім ала алатын жағдайлар жасау.
Қызметтің негізгі бағыттарының бірі білім берудің қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін АКТны тиімді пайдалану болып табылады: олар оқыту және өзін-өзі оқыту мүмкіндіктерін кеңейте
отырыпақпарат пен білімге қол жеткізу, қарым-қатынастың түрлі тәсілдерін ұсынады.
Мүгедектердің құқықтары туралы БҰҰ конвенциясы – денсаулығының мүмкіндігі шектеуді
тұлғалардың мәселелерімен ұлттық саяси құрылымдарды ақпараттандырушы халықаралық негізгі
құжат. Бұл конвенцияБіріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясында 2006 жылы мақұлданып,
2008 жылы күшіне еніп, ресми заңнамалық құрал ретінде бекітілді[2]. Конвенция шектеулі
мүмкіндіктер – бұл адамның денсаулық жағдайымен шартталған кемшілік емес, қоғам ішінде
жасалған кедергілердің нәтижесі (мысалы, мектептің кіреберісіндегі мүгедектер арбасына
арналған саты). Құжатта инклюзивті білім беруге қол жеткізуді қамтамасыз ету жөніндегі нақты
міндеттемелерді, атап айтқанда, «ерекше» балаларға қосымша білім беруді,қажет болған жағдайда
АКТ-ны пайдалануға қолжетімділікті қамтамасыз етуді айқындайды.
Мүмкіндігі шектеулі балалардың білім алу қажеттіліктері алуан түрлі.
Қоғамның басқа мүшелері секілді, мүмкіндігі шектеулі тұлғалар өздері тұратын қоғам үшін
қажетті білім мен дағдыларды игеруі тиіс. Алайда, олар функционалдық шектеулерден туындаған
қосымша қиындықтарға (жиі оқытудағы ерекше жағдай қажеттіліктері деп аталатын) тап болады.
Барлық функционалдық шектеулер жеткілікті деңгейде білім меңгеруге кедергі келтіретіні анық.
Мұндай оқушылардың барлық мүмкіндіктері мен сұраныстарын мамандарда жеткілікті деңгейде
қанағаттандыра алмайды. Сондықтан оқушылардың жеке қажеттіліктерін толық қанағаттандыру
үшін қажетті оңтайлы бағдарламалық-аппараттық жабдықтарды таңдау үшін ескеру маңызды.
Олардың денсаулығының функционалдық жағдайы, сондай-ақ осындай оқушылар үшін білім беру
процесіндегі АКТ рөлі мен мүмкіндіктері туралы нақты түсінікке ие болу қажет [9].
Сонымен қатар, қолайлы технологиялық инфрақұрылым құру өздігінен барлық мәселелерді
шешуі мүмкін емес. Бұл шеттілдік инклюзивті білім беруге АКТ-ны неғұрлым толық енгізуді
іске асыру үшін мамандардың инновациялық технологияларды жасау және қолданысқа енгізе
алу дайындығы талап етеді.Сондай-ақ қолданыстағы тәсілдерді Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес өзгерту және бейімдеу ең заманауи технологияларды инклюзивті білім
беруге интеграциялаудың жаңа ашылатын мүмкіндіктерін енгізуболып табылады. Егер оқушы
қандай да бір қызметті бақылауға немесе басқаруға қабілетсіз болса, өзіне қажетті ақпаратты
алуға және одан кейін алынған нәтижелерін көрсетуге мүмкіндік беру үшін бейімделуі немесе
сол қызметтің баламалы түрлері әзірленуі тиіс. Бұл мүмкіндіктерді жүзеге асыру үшін АКТ-ны
оқу бағдарламасына толық интеграциялау қажеттігі туындайды. Бұл ретте оқу бағдарламасының
модификациясыоның академиялық талаптар мен стандарттардан ауытқуы болып саналмайды.
Оқу бағдарламасындағы өзгерістер оқушылардың жекелеген санаттары үшін оны жеңілдетуге
немесеолардың білімі мен дағдыларына қойылатын талаптардың төмендеу жағдайын тудырмауы
қажет. Керісінше, білім мен білім беру ресурстарын бөлу мамандардың шығармашылық тәсілі
мен өнертапқыштығын талап етеді. Шеттілдік инклюзивті білім беруде АКТ қолданубілім беру
көздерінің балама нұсқасын қамтамасыз ете отырып, оқу ортасын оңтайландыруға мүмкіндік
береді және бұл әсіресе, пайдаланушыға сандық білім бердуің қол жетімділігін қамтамасыз
етеді. Оқу курстарын әзірлеудің автоматтандырылған бағдарламалық құралдарын пайдаланудың
124

Science and innovation: news, problems and achievements

арқасында оқу бағдарламасының мазмұны әр түрлі тәсілдер және қолжетімді құралдар көмегімен
ұсынылуы мүмкін:ғаламтор, анимациялық сурет, виртуалды, мультимедиялық өнім,сандық дыбыс
пен бейне. Сонымен қатар, АКТ қолдану мамандарға әріптестермен тиімді кәсіби қарым-қатынас
жасауға біліктілігін арттыру және тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді.
Инклюзивті білім беруде АКТ қолдану үлкен әлеуетке ие, алайда бұл жолда көптеген
қиындықтар бар. Жаңа технологиялар оқытуда ерекше қажеттіліктері бар балаларға білім беру
жүйесінің дәстүрлі иерархиясын өзгертеді және оқытуда қалыптасқан пассивті тәсілдерге лайықты
балама ұсынады. Дегенмен, даусыз артықшылықтарға қарамастан, мұндай технологиялар,
оқушылардың жеке қажеттіліктерін және білім беру ресурстарына қол жетімділік принциптерін
ескерместен қолданылатын болса, оқуға кедергі бола алады [7].
Инклюзивтік білім беруде АКТ негізіндегібасты қосалқы технологияларды бөліп көрсетуге
болады, олар:
− білім беруде дәстүрлі (оқу және жазу) қызмет түрлерін жеңілдету үшін компенсаторлық –
техникалық көмек;
− қолайлы оқу ортасы мен білім беру ресурстарын құру үшін АКТ-ны қолдануда дидактикалықпедагогикалық көмек;
− желілік өзара іс-қимыл жүйелеріне қатысу үшін коммуникациялық-коммуникативтік көмек [8].
Шетел тілін меңгерудің жалпыеуропалық құзыреттігі: оқу, оқыту, бағалау (Common
European Framework of Reference, CEFR) – Еуропалық Одақта қолданылатын, шет тілін меңгеру
деңгейлерінің жүйесі. Аталған негіздемені Еуропалық Кеңес «Еуропа азаматтығы үшін тілдерді
үйрену» («Language Learning for European Citizenship») жобасының негізгі бөлігі ретінде әзірлеп,
тілдік құзыреттілікті бағалаудың ұлттық жүйесін құру үшін CEFR пайдалануды ұсынды. CEFR
жүйесінің басты мақсаты – барлық еуропалық тілдер үшін ортақ бағалау және оқыту әдістерін
ұсыну. ЕО Кеңесі тілдік құзыреттілікті бағалаудың ұлттық жүйесін құру үшін CEFR пайдалануды
ұсынды.
CEFR негізінде, қоғамдық тиімді қарым-қатынасқа түсу үшін әлеуметтік ортаның ортақ
құзіреттерімен және стартегияларымен мәнді байланысы бар репертуар тіл нұсқасын қолдану
қажет. Жалпы құзіреттер бұл – М. Бирам (1997) сипаттамаларынан құралған тіл біліктілігінің
бір өлшемі.Сондықтан оқушыларға әлеуметтік қарым-қатынас нысаны болуға мүмкіндік беретін
мәдени репертуарды қалыптастыруға, МКҚ оқу жоспарында тілді меңгерумен қатар жеңілдетілуі
тиіс [4].
CEFR әлеуметтік-мәдени аспектілерін дамытудың МКҚ-ті қалыптастыру мәселелеріне
қатысты, М. Бирам өзге МКҚ үлгілері дамуының негізі болып саналатын және нәтижелердің
талдануы үшін әлемдік тілдік деңгейді CEFR қолданысындағы мәдениетаралық коммуникативтік
құзыреттің үлгісін жасады.
Бирам өз моделін білім жиынтығы (savoirs), дағдылар (savoirfaire), қарым-қатынас (savoirétre) үш бағытта сипаттайды.
Осы үлгі тіл меңгеру екінші тілдік тұлғағаөз мәдениетінен тысқары қоғамдық қатынас
формалары мен өмір сүру дағдыларын түсінуге және қабылдай алуға мүмкіндік береді[3].
Мәдениетаралық қарым-қатынастағы құзіретке осы аталған аспектілерді дамыту арқылы қол
жеткізеді [5].
М. Бирам моделіне сәйкес бағыттардағы, мәдениетаралық құзырет келесі бес элементтен
тұрады:
1) жоғарымәдениетаралық құзырет деңгейі бар әр түрлі мәдениет өкілдері арасындағы
қатынастар ашықтық және қызығушылықтар негізінде , өзге және өзіндік мәдениетке қатысты
қалыптасқан теріс пікірерден бас тартуға дайын болу;
2) әлеуметтік топтар туралы, олардың сипаттамалары мен өз еліндегі және өзге еліндегі
әлеуметтік және жеке қарым-қатынас үлгілері туралы білімдер жиынтығы;
3) түсіну және сәйкестендіру дағдылары тұлғаның өзге мәдениет оқиғалары мен құжаттарын
жан-жақты ұғынып, өз мәдениетінің ұқсас тұстарымен салыстыра алуы;
4) жаңа білім игеру қабілеті: мәдениет және мәдени тәжірибе туралы, нақты уақыттағы қарымқатынас және өзара іс-қимыл жағдайында білімдермен, қарым-қатынастармен және дағдылармен
жұмыс істей білу;
5) мәдениетті сыни тұрғыдан түсіну немесе білім беру сыни тұрғыдан және белгілі бір
критерийлердің негізінде дүниетанымды бағалай білу болып табылады, өзіндік және өзге
мәдениетке тән қызмет және қызмет нәтижелері.
Қазіргі уақытта мүмкіндігі шектеулі балаларға шетел тілін оқытудың әдістері айтарықтай
көп емес.Дегенмен, бір мезгілде сөйлеу және оқу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған
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тиімді оқыту әдістердің бірі: «Текше» әдісі. Бұл әдістеме «ерекше» балалармен жұмыста жақсы
нәтижелер береді. Текшелердегі әріптер балалардың көрі қабілетіне ешұандай күш түсірмейтіндей
етіп жасалған. Он метрден жақсы көрінетін мұндай өлшем, оқытудың бастапқы кезеңдерінен
бастап балаға еш кедергісіз оқу үрдісіне «бірігуіне» септігін тигізеді [6].
Қандай да бір функционалдық шектеулерге қарамастан, оқушылардың білім алу
қажеттілігінің көптігін қанағаттандыру және оны көпмәдениетті оқыту ортасына бейімдеу үшін,
олардың жеке ерекшеліктері мен артықшылықтарын ескеретін арнайы педагогикалық тәсілдерді
қолдану қажет. Жеке тәсілді жүзеге асыру және түзете-дамыту оқыту міндеттерін ақпараттық
коммуникациялық технологиялар арқылы тиімді шешу айтарлықтай дайындықты талап етеді.
Оқушылардың қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін талдау негізінде диагностиканың ең қолайлы
әдістерін практикада әзірлеуге және қолдануға қабілетті, жоғары білікті мамандардың қажеттігі
туындайды.
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ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ПӘНІН ОҚЫТУДА СТОРИТЕЛЛИНГ ӘДІСІН ҚОЛДАНУ
Қ.Ш. Алимова, А.Қ. Апашова
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті, Шымкент қ.
ҚР білім беру жүйесінде лайықты орын алған Назарбаева Сара Алпысқызының руханиадамгершілік білім беру жобасы әлемдік білім кеңістігінде Өзін-өзі тану рухани-адамгершілік білім
беру бағдарламасының баламасы жоқ. Ол балалар мен жастарға рухани-адамгершілік білім берудің
барлық деңгейлерінде үздіксіздік пен сабақтастықты қамтамасыз етеді. Қазіргі таңда білім беру мен
тәрбие жүйесін қоғам сұраныстарына сәйкес жаңарту мен дамыту мәселелері өзекті болып отыр. Осы
орайда, білім беру ұйымдарында оқыту мен тәрбиелеу жүйесін ізгілендіру басты бағыт болып жалғасын
табуда. Аталған мәселеде «Өзін-өзі тану» пәні маңызды рөл атқаруда. Білім беру үдерісінің табысты
болуы көбіне қолданылатын әдістеріне тәуелді. Соның ішінде сторителлинг әдісінің орны бір бөлек.
Түйін сөздер: сторителлинг, ертегі терапиясы, әңгіме, хикая, оқиға айту.
«Өзін-өзі тану» пәнінен сабақ беруде оқытушылардың басты міндеттерінің бірі – әдіс-тәісілдерді
дұрыс таңдап алу. Өзін-өзі тану пәнін оқытуда әр түрлі әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы сабақтын
мәнін ашуға, оқушылардың қызығушылығын арттыруға болады.
Қазіргі заманның талабына сай білім беру үшін бүгінгі таңда оқытудың мазмұнын өзгерту, яғни
білім беру сапасын арттыру қажеттілігі туындап отыр. Көптеген педагогикалық технологиялар
оқу-тәрбие үрдісінде пайдаланып келеді.
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«Өзін-өзі тану» сабағында оқушыларды терең рухани-адамгершілік әңгіме үдерісіне тартудың
тәсілі ретінде – Сторителлинг технологиясының маңызы өте зор.
Сторителлинг – сабақты түрлендірудің керемет әдісі. Әрбір баланың қызығушылығына мән
беріп, жеке бастарына ілтипатпен қарау әдістерінің жиынтығы. Бұл сторителлинг технологиясын
«Өзін-өзі тану» пәнінде оқу үдерісінің кез-келген жерінде, кез-келген уақытта пайдалана аламыз.
Сторителлинг әдісінің мақсаты – тыңдарманның сезімдерін басқарып, назарын аудару. Бұл баланың
миында психологиялық өзара байланыстарының қалыптасуы арқылы жадында әңгіме немесе
оқиғаның ұмытылмай сақталуына көмектеседі.
Сторителлинг ағылшын тілінен аударғанда «story – тарих, to tell – айту» дегенді білдіреді.
Америкалық ұлттық желі сторителлингке: «сөзді интербелсенді қолдану өнері, хикаялату, оқиғаны
болып жатқан іс-әрекетті анықтау және оқырманның қиялын ояту үшін түрлі оқиға кескіндемелері»
деп анықтама береді. Заманауи тілмен айтқанда сторителлинг деп оқиға/хикая арқылы ақпаратты
жеткізе білу әдісін айтамыз [1].
Сторителлинг қалай пайда болды? Сторителлинг әдісі пайда болмақ-ай адамзат баласы басынан
өткен оқиғалармен бөлісе білген. Мұның тәрбиелік маңызы зор болатын. Алайда оқиғалар айту
арқылы қалаған ақпаратыңды қалың көпшілікке әрі түсінікті, әрі өтімді жеткізуге болатындығына
ешкім мән бермеген.
Сторителлинг технологиясын ең алғаш ғылыми айналымға енгізген 1992 жылы «Armstrong
International» америкалық компаниясының жетекшісі Дэвид Армстронг өзінің «MBSA: Жанжақтан оқиғаларды жинай отырып қалайша басқаруға болады» кітабында осы терминді алғаш
рет қолданды. Дэвид Армстронг сторителлингті компанияның жұмысын жақсартатын әрі
жаңадан келген қызметкерлерді оқытып-тоқытуға көмектесетін құрал деп қарастырды. Ол
бастапқы кезде оқиғалардың «күш-қуатын» өзі сынап көрген. Күтпеген нәтиже алған Армстронг
тәжірибесімен бөлісуді жөн санайды. Бүгінде Дэвид Армстронг кітабымен қатар Аннет Симмонстың
«Оқиғалардың күшін қалай пайдалануға болады?» кітабы да үлкен сұранысқа ие.
Сторителлингтің негізгі артықшылықтары мен ерекшеліктері:
Біріншіден, сторителлинг – мықты заманауи технология. Көптеген адамдарды қызықтыратын,
ауыз толтырып айтарлықтай елітетін оқиға [2]. Тиісінше, ұтымды ой бірден жинақталып,
аудиторияны өзіне тартады;
Екіншіден, сторителлинг – тамыры терең технологиялардың бірі. Адам бала күнінен оқиғаны
тыңдаушы ретінде қабылдап, оны жетілдіреді. Ақпаратты таратудың әдісі мыңдаған жылдардың
көрінісі. Ақпаратты қабылдау – әрбір адамның бойындағы тума қасиет [3].
Үшіншіден, сторителлинг – тегін технология. Себебі бұл құрал – бағдарламаны құру үшін
ешқандай инвестицияны қажет етпейді, қызметі қымбат мамандарды тартуды да көздемейді.
Төртіншіден, сторителлинг – ойын-сауық технология. Құрғақ сөздер мен қызықсыз мәтіндер
адамдарды емес, қандай да бір заттарды сипаттайды. Әлбетте, оқырман ақпаратты қабылдап қана
қоймай, оның сапасы мен мазмұнына баға беретіндіктен – тізілген сандар мен мардымсыз дүниелер
қызықтыра алмайды. Оларға көзтартарлық, жанды дүние ұсыну қажет.
Бесіншіден, сторителлинг – диалогтық режимге байланысты құрылған байланысу түрі. Бұны
интербелсенді сюжет десек те болады. Яғни, автор баяндайды, сол уақытта оқырманөз қиялы мен
ой ұшқырлығын іске қосып, елестетіп отырады.
Әңгіме әсерлі болса, демек ол – интербелсенді үдеріс жүріп жатыр деген сөз. Себебі автор
аудиторияны да тыңдап, соның ығына қарай икемделеді.
Ал әңгіменің тиімділігіне қойылатын критерийлер төмендегідей:
− идея мен ой ұшқырлығы: сторителлингтің ең басты талабы. Автор негізгі ойды жеткізе білу
керек, аталған идеяны әртүрлі қырынан оқырманға көрсету. Осы кезде аудитория оқиғаның не
туралы болғанын айқын ажыратып, түсіне алады;
− басты кейіпкердің болуы. Кейіпкер – оқиғаның негізгі қозғаушы күші. Оның өзіндік
мінезі мен болмысы бар. Оның біртұтас және оқырманға сауатты ақпарат жетуі маңызды.
Ал кейіпкердің іс-әрекетін толық түсіну үшін оқырман контекспен танысады. Негізгі кейіпкер қандай
да бір іс-қиылдар істеп, мәселелерді шеуі қажет. Түбінде жасаған игі ісі үшін марапат пен мадаққа ие
болады. Яғни, оқиғада нақты қимыл-әрекеттің болуы шапрт. Онсыз сторителлинг – мәнсіз;
− әңгіме – қиял-ғажайып емес, нақты, күнделікті өмірдегі, шынайы оқиғаға негізделуі керек.
Сондағы ұқсастықтар мен байланыстар арқылы оқырман өзіндегі мәселені байқап, соған
байланысты дұрыс немесе бұрыс шешім қабылдай алады;
− оқиға әу-баста жоспар бойынша негізделген, сол құрылым сақталуы қажет: сюжет,
байланыстыру, сипаттау, шарықтау шегі және қорытындылау;
− логика және әңгіменің байланысуы. Құрылымды сақтаудан бөлек, оқиғаның логикалық түрде
байланысуы маңызды: эпизодтары мен ұқсастықтары. Бұл оқырманның назарын күшейтуге және
қызығушылығын арттыруға көмектеседі;
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− баяндаудың стилі. Өзіндік стиль арқылы оқырманның жалпы көңіл-күйіне әсер етуге болады [4].
Заманауи адамдар үшін сторителлингтің беретін мүмкіндігі шексіз:
Біріншіден, сторителлинг – желіде беделді, тартымды болуға мүмкіндік береді. Бұл тәсілді
меңгерген адам – жалпыға жарқын, қызықты, танымал бола алады. Көпшілік ортада қалыптасқан
пікір: ораторлық шеберлік – оқырманды баурап, елітудің бір тәсілі. Ал сторителлингтің беретін
ресурсы шексіз.
Екіншіден, сторителлинг басқару мен ықпалды іскерлік салада да тиімділігі жоғары.
Әлемдегі бизнестегі аңыз адамдардың бірі Стив Джобс. Ол презентациясы мықты шығуы үшін
сторителлингтің түрлі эффектілері мен әдісін қолданған. Себебі ұтымды жасалған сторис –
тартымсыз фактілер мен теориялық массивтерді алмастырады.
Үшіншіден, сторителлинг басқару мен ықпалды болуы үшін таптырмас құрал. Мықты басшы
– мықты мотивация беруші. Ал сторителлинг – мотивация беруде күшті қару. Сол арқылы
қызметкерлерді басқарып, оларға сенім ұялатып, ерік-жігер беруге болады.
Төртіншіден, сторителлинг – шығармашылық. Кез-келген қызықсыз оқиғадан тартымды,
сапалы, сауатты контент жасауға мүмкіндік береді.
Негізінен сторителлинг технологиясын жазушылар қауымы көп қолданады. Алайда мұнымен
сторителлингтің мүмкіндігін шектеуге болмайды. Себебі оқиғалар арқылы аудиторияның
қызығушылығын оятып, рухын көтеріп, жылатып, күлдіріп, ең бастысы ақпаратты миларына құю
жеңілірек. Кез-келген адам көп білетін емес, көпті көргеннің таңқалдырарлық оқиғасын тыңдағысы
келеді. Сондықтан қызметкерлерді басқару, сауда-саттық, жұрт алдында сөз сөйлеу, саясатпен
айналысу барысында сторителлингті қолдану тиімді.
Сторителлинг оқиға желісінің негізінде жүйеленеді. Оның мәселелері, мақсаты және міндеттері
қойылады. Балалар оқиға желісін баяндай отырып, сюжеттің ішіне қиялымен ене түседі. Кез-келген
оқиғаның өзінде батыры және негізгі кейіпкері болады. Баланың ең сүйікті кейіпкерін таңдай
отырып, оны тереңдей зерттей түсеміз. Ол кейіпкердің сезімі және эмоциясына назар аударамыз.
Бала сол кейіпкерге жаны ашып, болмаса оның орнына өзін қоя отырып, оқиғаның ішіне ене түсу.
Ол кейіпкердің көңіл күйі қандай, оның бейнесі қандай, нені ұнатады? Оның көңіл күйін қалай
көтереміз? Яғни, сұрақтар қою арқылы, оқиға желісіне еніп, жалғастыра түсеміз. Баланың көңілкүйі арқылы қабылданған әңгіме баланың жадында берік сақталуына септігін тигізеді.
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КАРЬЕРНАЯ ГОТОВНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА КАК ФАКТОР
ИНКЛЮЗИИ В СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК ТРУДА
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Целью исследования является изучение представление о карьере, ее траектории и как
предикторов карьерных ожиданий. В статье рассмотрены формирования карьерных ожиданий,
совокупность некоторых индивидуально-психологических свойства и представлений личности о
карьере. Основное внимание уделяется особенностям национальной культуры проявляющиеся в
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специфике гендерных и профессиональных стереотипов будущего специалиста, и детерминирующие
ценностно-мотивационный аспект карьерных планов. Научная новизна заключается в изучении
гендерной и этнической дифференциации представлений о карьере.
Ключевые слова: карьера, карьерная готовность, профессиональная деятельность, метод
цветовых метафор, компетенции, гендерный стереотип.
Подготовка специалистов к решению сложных задач в области модернизации и
инновационного развития общества требует исследования проблем потенциальных возможностей
человека, успешной деятельности в постоянно изменяющейся социальной ситуации. Наибольшим
спросом уже сейчас у работодателей пользуется не просто квалифицированный специалист, а
человек, обладающий высоким потенциалом к овладению профессией и карьерными амбициями.
Однако успешная адаптация будущего специалиста на рабочем месте обусловлена множеством
факторов, одним из которых является совпадение карьерных ожиданий, реальной ситуации и
статуса молодого специалиста.
Достаточно большой блок исследований формирования карьерных планов, успешности
карьеры, адаптации на работе выпускников вузов связан в большей мере с изучением индивидуальноличностных характеристик, смысложизненных ориентаций, Я-концепции специалиста и его
профессиональных компетенций. На наш взгляд, вне интересов исследователей остается
социально-культурный блок детерминирующих факторов успешности и удовлетворенности
профессиональной карьерой. Гендерные, профессиональные и этнические стереотипы являются
одним из таких детерминантов.
Таким образом, теоретический анализ и систематизация данных различных исследований
позволяют выделить три составляющие психологической структуры карьерной готовности:
− когнитивную (желание и возможность принимать новое, а также содержание карьерных
ориентаций);
− эмоциональную (ощущение эмоционального комфорта, общее состояние эмоционального
благополучия, оптимизм, бодрость и уверенность в себе);
− мотивационную (положительное отношение к карьере и желание достигнуть успеха в ее
построении) [1].
При исследовании карьерных ожидании студентов вузов нами выдвинуты следующие
преположения:
1. Основой формирования карьерных ожиданий выступает совокупность некоторых
индивидуально-психологических свойств и представлений личности о карьере.
2. Одним из условий успешной адаптации и удовлетворенности в профессиональной
деятельности является уровень рефлексии собственных профессиональных компетенций в
условиях конкурентной среды.
3. На формирование карьерных ожиданий влияет феномен стереотипизации, включающий
гендерные, профессиональные и этнические стереотипы.
4. Особенности национальной культуры проявляются в специфике гендерных и
профессиональных стереотипов будущего специалиста, и детерминируют ценностномотивационный аспект карьерных планов.
Выборка исследования составила 46 человек, гендерный состав: 16 юношей, 16 девушек
студентов 2- курса педагогических специальностей ВКГУ им. С. Аманжолова, 12 человек –
магистры 1 курса специальности «Педагогика и психология». Исследование проводилось в рамках
практических занятий психолого-педагогических дисциплин.
Основной метод, использовавшийся нами – это метод цветовых метафор, созданный на
основе цветового теста отношений (ЦТО) И. Соломина [2] с целью выявления мотивации человека.
От своего предшественника он отличается следующими характеристиками.
Методика представляет собой экспресс вариант психосемантической диагностики мотивации
и отношений к различным занятиям, людям и событиям, основанный на обозначении ряда понятий
с помощью стандартного набора цветовых стимулов.
В соответствии с методом цветовых метафор обозначение различных понятий одним
цветом является косвенным показателем их субъективного сходства, точнее говоря, сходства
эмоционального отношения к этим понятиям.
При отсутствии стимульного материала теста Люшера в методе цветовых метафор
допускается использование любых цветов независимо от степени их соответствия цветовому
набору Люшера.
Метод цветовых метафор может проводиться как в индивидуальной, так и в групповой форме.
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Процедура проведения метода цветовых метафор предполагает два этапа. На первом этапе
испытуемым предъявляется 8 цветных карточек, каждая из которых обозначена определенным
номером, и бланк для ответов, содержащий список понятий. Испытуемые должны обозначить каждое
понятие из списка определенным цветом, на их взгляд, лучше всего подходящим для данного понятия.
Так как понятий предлагается заведомо больше, чем цветов, один цвет используется для обозначения
нескольких понятий, что и свидетельствует о сходстве эмоционального отношения испытуемого к ним.
На втором этапе предлагается записать номера цветов, упорядоченных по степени привлекательности
от самого приятного до самого неприятного для самого испытуемого. При обработке данных в бланке
ответов в первом столбце отмечаются те понятия, которые обозначены самым привлекательным
цветом, во втором – понятия, отмеченные вторым по привлекательности цветом и т.д. Таким
образом, последний столбец включает понятия, обозначенные самым неприятным цветом. Подобная
обработка данных позволяет наглядно видеть группы понятий, которые объединяются испытуемым,
и особенности эмоционального отношения к ним. Использование данного метода возможно с целью
выявления влияния феномена стереотипизации на представление о карьере, ее траектории и как
предикторов карьерных ожиданий (построения карьеры).
В связи с этим, было интересно выявить в целом эмоциональное отношение русских
и казахов к представлению карьеры. С этой целью нами был составлен список из сорока пяти
понятий, который и был предложен испытуемым для обозначения их соответствующим цветом.
Анкеты были представлены на русском и казахском языках.
Данные блоки кластера вербальных характеристик были выделены на основе теоретического
изучения понятия карьеры и являются достаточно условными. Обработка данных сводилась к
подсчету количества случаев обозначения понятия каждым из восьми цветов и выделении на
основе этого восьми групп понятий. Более детальному анализу подвергались те группы, которые
включали в себя интересующие нас понятия характеризующие отношения к личной жизни, а
также эмоциональные и мотивационные блоки. Такой подход представляется правомерным, если
учесть два основных принципа, на которых построен метод цветовых метафор. Во-первых, если
человек обозначает какое-либо понятие привлекательным цветом, то это может свидетельствовать
о привлекательности этого понятия, позитивном к нему отношении. И, наоборот, к понятиям,
обозначенным неприятными цветами, человек и относится, скорее всего, негативно. Во-вторых, в
том случае, если два или несколько понятий человек обозначает одним цветом, то, он, видимо, и
относится к ним приблизительно одинаково. То есть в этих понятиях есть для человека что-то общее.
Анализ результатов нашего исследования наиболее логично начать с общего представления
о видах карьеры в выборке магистров. Так как выборка нерепрезентативна, а представляла собой
фокус группу из 12 магистров специальности «Педагогика и психология» первого года обучения,
остановимся на общих выводах.
Большая часть магистров работает или работала в школе на должности психологпреподаватель и вели уроки «Самопознания», 3–работает тьюторами по сопровождению детейаутистов, 2–методистами. Практически все (80%) описали возможную карьеру как вертикальную.
Рассматривая для себя возможности повышения по должности. Так как почти все они ориентированы
на научные направления, то свое профессиональное будущее связывают с дальнейшей работой в
вузе и защитой докторской диссертации. 3 человека отметили свой возможный карьерный рост в
рамках школьной иерархии.
Практически никто не ассоциировал категорию « карьера» с карьерой специалиста, то есть,
получение дополнительных компетенций. В настоящее время у работодателей, в том числе и в
системе образования, спрос на специалистов с более широким набором компетенций, часто. На
стыке специальностей. Как видно по результатам работы фокус-группы магистры не в полной
мере осознают эти требования рынка труда. После дискуссии группа выяснила возможные
варианты «горизонтальной» карьеры специалиста. При добавлении компетенций гипотетическая
«стоимость» такого специалиста возрастала и варианты его трудоустройства выходили за пределы
системы образования.
Кроме того, девушкам было предложено написать эссе, если бы произошла гипотетическая
ситуация «обнуления» карьеры. Нас интересовал вопрос, насколько они видят возможности
применения своих ранее полученных компетенций в ситуации резкого изменения карьеры.
Результаты разделились на два блока. В первой группе респонденты видели прямое применение
своих навыков в смежных областях деятельности или «выход» из государственной бюджетной
системы в частную сферу образовательных услуг. Во второй группе респонденты практически не
опирались на свои компетенции при описании карьеры и делали выбор на основе компетенций.
Связанных с их хобби, детской мечтой или коньюктурными потребностями рынка услуг.
Таким образом можно сделать вывод, что понятие карьеры зачастую включает только вариант
вертикальной карьеры. В то же время остается ограниченные представления о дополнительных
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возможностях, которые дают различные онлайн площадки обучения, курсы повышения и другие
варианты получения современных компетенций и навыков.
Дальнейший анализ предполагает обсуждение результатов диагностики кластера
характеристик представлений о карьере в выборке бакалавром с помощью методики В. Соломина.
Нами были исследованы результаты анкетирования среди девушек русской и казахской
национальностей. Этой теме было посвящено множество работ и исследований в Европе,
Соединенных Штатах Америки. Кроме того, отличительные признаки этнических стереотипов
проявляются и в кинематографе, в различных произведениях, им посвящены многие сатирические
рассказы и анекдоты.
Несмотря на то, что люди разной национальности бок о бок живут, дружат и работают вместе
на протяжений многих веков, тем не менее этнические стереотипы сохраняются в наше время и
среди молодежи.
Таким образом, сравнительная диагностика результатов опроса девушек казахской и русской
национальностей (Диаграмма 1) показывает

Диаграмма 1. Сравнительная диагностика результатов анкетирования девушек казахской
и русской национальности привязанность к семье, профессии, высокую коммуникативность,
заинтересованность в расширении круга общения, настойчивость у девушек казахской
национальности. Девушек русской национальности отличает приверженность к знаниям, свободе,
заинтересованность в успехе, собственном имидже и развитие собственного потенциала. Сравнивая
полученные выводы, можно полагать, что национальный фактор оказывает достаточно сильное
воздействие на выбор и использование средств невербального общения. При всем при этом надо
отметить, что девушки в целом, судя по ответам в анкете, более самостоятельны, нежели юноши.

Диаграмма 2. Сравнительная диагностика результатов анкетирования юношей казахской и
русской национальности.
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Сравнивая аналогичные показатели результатов анкетирования у юношей (Диаграмма
2), видим, что юноши русской национальности более заинтересованы в открытии собственного
дела, развитии имиджа, знаний, материального благополучия и конкуренции. Юноши казахской
национальности больше внимания уделяют общению, развитию лидерства, испытывают
потребность в достижениях, ответственны, коммуникативны и в то же время более заинтересованы
в независимой от старших родственников жизни, в хорошей заработной плате и профессии.
Таким образом, детальный анализ результатов анкетирования юношей позволяет сделать
следующие выводы: юноши чувствуют себя свободнее девушек, полностью уверены в себе.
Так как женщина традиционно играет роль жены, матери, хозяйки дома, а совмещать все
это с целенаправленным движением к серьезной должности непросто, не все девушки готовы
жертвовать временем, которое предназначается семье и дому, ради карьеры. Тем не менее,
результаты анкетирования указывают на то, что современные девушки готовы совмещать семью и
карьеру и более заинтересованы в собственной независимости.
При изучения и анализа проблемы исследования карьеры и стереотипов была обоснована их
взаимосвязь и механизм конструирования карьерных ожиданий:
понятие карьеры зачастую включает только вариант вертикальной карьеры. В то же время
остается ограниченные представления о дополнительных возможностях, которые дают различные
онлайн площадки обучения, курсы повышения и другие варианты получения современных
компетенций и навыков.
юноши чувствуют себя свободнее девушек, полностью уверены в себе.
результаты анкетирования указывают на то, что современные девушки готовы совмещать
семью и карьеру и более заинтересованы в собственной независимости.
Данные результаты могут помочь в составлении Программы по повышению уровня рефлексии
собственных профессиональных компетенций и карьерных ожиданий у студентов вузов. Это может
повысить их адаптивные возможности при устройстве на работу и закреплении на рабочем месте.
Реальные ожидания и поиск дополнительных возможностей для расширения компетенций
повышает шансы в конкурентной среде и уменьшает «уход» из профессии выпускников вузов
Литература
1 https://cyberleninka.ru/
2 Соломин И.Л. Метод цветовых метафор. https://studfile.net/preview/3558278/
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ЖАЛПЫ БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕПТЕРДЕ МӘТІНДІК ЕСЕПТЕРДІ ОҚЫТУ
ӘДІСТЕМЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
С. Төлепберген
Магистрант, Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы қ.

Жаңа білім беру стандарттарына көшу жалпы білім беретін мектептегі білім берудің
қолданбалы бағытын алға қояды. Мақаланың өзектілігі мектеп математика курсында оның
қолданбалы бағытын күшейту құралы ретінде мәтінді есептерді шешудің оқыту әдістемесінің
жеткіліксіз дамығандығымен байланысты. Мақаланың мақсаты - оқушыларға математика
курсының қолданбалы бағытын жүзеге асыруда мәтіндік есептерді қалай шешуге болатындығын
оқыту. Мақалада математика пәні бойынша оқушыларды оқытуды ұйымдастырудың әдіснамалық
аспектілері қарастырылған. Жалпы білім беретін мектептерде математикада мәтіндік есептерді
қолдану қажеттілігі негізделген. Мәтіндік есептерді шешудің әртүрлі әдістері қарастырылған,
сонымен қатар сондай есептерді шешудің ерекшеліктері көрсетілген.
Түйін сөздер: Мәтіндік есептер, қолданбалы бағыты, оқыту әдістемесі, математика, әртүрлі
әдістер.
Мәтінді есептер дегеніміз – бұл белгілі бір оқиғадағы сандық сипаттамаларды және
олардың арасындағы байланысты мәтін түрде берілуі. Мәтінді есептің құрамы шарт және
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сұрақ дейтін екі бөліктен тұрады. Мәтінді есептермен оқушылар 1 сыныптан бастап танысады.
Бастауыш сыныпта оқушылар алдымен «Қаншаға үлкен? Қаншаға кем? Қанша есе үлкен?
Қанша есе кіші?» деген тақырыптар бойынша есептер шығарады. Ол оқушылардың айналадағы
заттарды салыстыру қабілетін арттырады. Және оған қоса сол есептерге кері есептер шығарып
үйренеді. Яғни ол есептерді шығара алып қана қоймай, есепті түсініп, сұрақ пен шартты өзгерту
арқылы жаңа есеп құруды үйренеді. Одан кейін қозғалысқа арналған есептер. Сомен қатар осы
формуламен жұмыс өтімділігін де беруге болады. Яғни, мәтінді есептерді оқушылар барлық
сыныптарда қарастырады.
Мәтін есептер шешу арқылы оқушылардың ойлау қабілетін дамытады. Оқушы берілген мәтін
есепті оқып, шарт арқылы сол жағдайға өзі еніп, сұраққа жауап іздеу керек. Мысалы, Маратта 5 алма
болды. Ол інісіне 2 алма берді. Маратта неше алма қалды? Оқушы өзін Мараттың орнына қойып
көру керек. Яғни, мәтін есепті шығару арифметикадан бөлек, логикалық ойлануды талап етеді.
Мәтін есептер мазмұнына бойынша бірнеше түрге бөлінеді: «қозғалысқа байланысты», «жұмысқа
байланысты», «қоспаға байланысты», «пропорцияға байланысты», «процентке байланысты»,
«бөліктерге байланысты», «уақытқа байланысты» және тағы басқалары. Бұл есептердің
әрқайсысының өз шешу жолдары бар. Және бір есепті де әртүрлі әдіс тәсілдермен шығаруға
болады. Оқушыларға бір есепті әр түрлі тәсілдермен шығарту арқылы олардың шығармашылығын
дамытуға болады. Оқушылар 5-сыныпта бірлесіп орындалатын жұмыстарға мәтінді есептер,
санның бөлігін табуға арналған, арифметикалық ортасын,модасын табуға арналған, процентке
байланысты мәтінді есептер, 6-сыныпта пропорцияны пайдаланып шығаруға берілген, жиындарға
байланысты, өзендегі қозғалысқа, процентке байланысты мәтінді есептер 7, 8, 9-сыныптарда
мәтінді есептерді теңдеулер мен теңсіздіктер құрау арқылы шешу, ықтималдық және статистика
есептер шығаруды үйренеді. Жалпы білім беретін мектептерде математика сабағындағы есептер әр
түрлі функцияларды орындай алады және әртүрлі мақсаттарға жету үшін қолданылады. Мәтіндік
есептер оқушылардың білімін шоғырландыруға ғана емес, жалпылауға және жүйелеуге де ықпал
етеді, білімнің мағыналық деңгейін жоғарылатады. Жақсы құрастырылған мәтіндік есептер
оқушылардың танымдық белсенділігін ынталандырады, оларды белсенді етуге, пәнге деген
қызығушылықты, ынтаны арттыруға көмектеседі.
Есепті шығару – есептің мазмұнында берілген объектіні түрлендіру процесі. Бұл объектіні
түрлендіру белгілі бір әдістермен, тәсілдермен, құралдармен жүзеге асырылады. Есепті шығару
түрлендіру процесін тануды қажет етеді. Ол алгоритмдік және эвристикалық алғышарттармен
сипатталатын ойлау процесі мен ойлау іс-әрекеті көмегімен анықталады.[1]
Кез келген мәтіндік шешкен кезде келесі кезектілікті орындау керек:
1) Есептің тұжырымын түсіну.
Есепті нақты түсіну керек: Не белгісіз? Не берілген? Шарт неден тұрады? Шартты
қанағаттандыруға бола ма? Белгісізді анықтау үшін жағдай жеткілікті ме? Немесе жеткіліксіз бе?
Немесе шамадан тыс? Немесе қарама-қайшы? Сызбасын салу. Тиісті жазбаны енгізу. Шартты
бөліктерге бөлу. Оларды жазып көру.
2) Есептің шешімін жоспарлау.
Белгісіз мен байланыс арасындағы байланысты табу керек. Егер сіз бұл қатынасты бірден
таба алмасаңыз, қолдау көрсететін тапсырмаларды қарастырған пайдалы болуы мүмкін. Соңында,
сіз шешім жоспарын ойластыруыңыз керек.
Сіз бұл тапсырманы бұрын кездестірдіңіз бе? Кем дегенде сәл өзгеше формада ма? Сіз
қандай да бір ұқсас тапсырманы білесіз бе? Пайдалы болуы мүмкін теореманы білесіз бе?
Белгісізді қараңыз! Сол немесе ұқсас белгісіз таныс тапсырманы еске түсіруге тырысыңыз.
Осыған ұқсас бұрын шығарған есепті таптық делік. Оны қолдануға бола ма? Оның нәтижесін
қолдануға бола ма? Оны шешу әдісін қолдануға бола ма? Алдыңғы тапсырманы шешу үшін
көмекші элементті енгізу керек пе?
Тапсырманы басқаша тұжырымдау мүмкін бе? Тағы басқаша ше? Анықтамаларға оралыңыз.
Егер сіз бұл мәселені шеше алмасаңыз, алдымен осындай мәселені шешіп көріңіз. Осыған ұқсас
қол жетімді тапсырманы ойлап таба алмайсыз ба? Есептің бір бөлігін шешуге бола ма? Қалғанын
алып тастай отырып, жағдайдың бір бөлігін ғана сақтаңыз: сол кезде белгісіз болатыны белгілі
болады; ол қалай өзгеруі мүмкін? Деректерден пайдалы нәрсені алуға бола ма? Белгісізді анықтауға
болатын басқа деректерді табуға бола ма? Жаңа белгісіз және жаңа деректер бір-біріне жақын
болуы үшін белгісіздерді немесе мәліметтерді, қажет болған жағдайда екеуін де өзгертуге бола ма?
Сіз барлық деректерді пайдаландыңыз ба? Барлық шарттар да ма? Тапсырмада көрсетілген барлық
негізгі ұғымдарды ескердіңіз бе?
3) Жоспардың орындалуы.
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Шешім жоспарын іске асыру қажет. Шешім жоспарын орындау кезінде әр қадамыңызды
бақылаңыз. Сізге жасалған қадамның дұрыс екендігі сізге түсінікті ме? Сіз оның дұрыстығын
дәлелдей аласыз ба?
4) Алынған шешімді зерттеу.
Табылған шешімді зерттеу қажет. Нәтижені тексере алмадыңыз ба? Шешімнің барысын
тексеруге бола ма? Бірдей нәтижені басқаша алуға бола ма? Мұны бір қарағанда көруге бола ма?
Кез-келген басқа мәселеде нәтижені немесе шешім әдісін қолдану мүмкін бе? [2].
Мәтін есептерде көбінесе Қазақстан қалаларының, өзендерінің, көлдерінің, елді мекендерінің
аттары жиі қолданылады. Және олардың аудандарын, арақашықтарын табуға есептер беріледі. Сол
шамаларды табу арқылы оқушы біздің ел туралы көптеген мағұлмат алады. Яғни, ол есептердің
тәрбиелік мәні бар. Мысалы:
1. Атырау мен Ақтөбе қалаларының арасы теміржол бойымен есептегенде 600 км. Атыраудан
шыққан поездың жылдамдығы 80 км/сағ. Ақтөбеден шыққан поездың жылдамдығы одан 10 км/
сағ кем. Поездар бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта шықты. 3 сағат жүрген соң поездар
бір- бірінен неше километр қашықтықта болады? Ол екі қала арақашықтығының қандай бөлігін
құрайды?
2. Ерементаудан дейінгі теміржол магистралінің ұзындығы 167,2 км. Масштабы 1:3 800 000
картада осы магистральды кескіндейтін сызықтың ұзындығы неше сантиметр болады?
3. Каспий теңізінің ауданы шамамен 317 000 км2, Арал теңізінің ауданы 13 900 км2, Балқаш
көлінің ауданы 16 400 км2. Бірінші сан 1 000-ға дейінгі, ал қалған екі сан жүзге дейінгі дәлдікпен
берілген деп есептеп, үш су қоймасының жалпы ауданын табыңдар.
Одан басқа математика сабағында мәтін есептер түрінде дүкендегі жеңілдіктер туралы
есептер де келеді. Бұл біздің күнделікті өмірімізде жиі кездеседі. Мысалы, бағасы 420 тг ойыншық
машиналар 15 %-ке арзандатылып сатылды. Балалар бақшасы 7 ойыншық машинаны арзандатылған
бағамен сатып алса, неше теңге үнемделеді?
Тағы мәтінді есептерде күделікті өмірдегі ауа температурасына, адам жасына т.б. есептер
беріледі.
1. Таңертең ауаның температурасы 2 0С, ал кешке қарай өзгеріп, - 4 0С болды. Күні бойы
ауаның температурасы неше градусқа өзгерді?
2. Баласы әкесінен 24 жас кіші. 5 жылдан кейін әкесінің жасы баласының жасынан 4 есе
үлкен болады. Алғашқыда әкесі неше жаста болған? Баласы неше жаста болған?
Мәтіндік есептерді шешу.
Берілгені: Шеберхана белгілі бір мерзім ішінде 5400 жұп аяқ киім шығару керек. Күніне 30
жұп аяқ киім артық шығара отырып, тапсырысты мерзімінен 9 күн бұрын орындады. Тапсырыс
неше күнде орындалды?
Шешуі: Бұл есепті теңдеу құру арқылы шығарайық. Белгісіз, яғни х деп тапсырыстың жоспар
бойынша орындалу күнін алайық. Онда:
х - жоспар бойынша тапсырыстың орындалу күні
- тапсырыс х күнде орындалған жағдайдағы 1 күнде шығарылатын аяқ киім саны

саны

саны

- шеберхана жылдамдығын арттырғаннан кейінгі 1 күнде шығарылатын аяқ киім
х – 9 - шеберхана жылдамдығын арттырғаннан кейінгі тапсырыс орындалу күні
- шеберхана жылдамдығын арттырғаннан кейінгі 1 күнде шығарылатын аяқ киім
Теңдеуіміз мына түрге келеді:
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Теңдеуді 30-ға бөлеміз.
x1 = 45
x2 = –36
Теріс санды алмаймыз яғни, x = 45.
Жоспар бойынша тапсырыстың орындалу күні – 45 күн.
Ол тапсырысты 9 күнге ерте орындады:
x – 9 = 45 – 9 = 36 күн.
Жауабы: Тапсырыс 36 күнде орындалды.
Қорыта айтқанда, жалпы білім беретін мектептерде мәтіндік есептердің маңызы зор және
оны оқыту әдістемесін жетілдіру қажет. Мәтінді есептер арқылы оқушылар айналаға деген
көзқарастарын қалыптастырады. Математика сабақтарында мәтіндік есептерді шешу және оларды
шешудің әртүрлі тәсілдерін табу балаларда ойлау, есте сақтау, зейінді, шығармашылық ойды, жанжақтылықты, ойдың дәйектілігін және оның дәлелдемелерін дамытуға, өз ойларын қысқа, нақты
және дұрыс баяндай білуді дамытуға ықпал етеді.
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ПРИМЕНИНИЕ ТЕХНОЛОГИИ CLIL В РАМКАХ
ПРЕДМЕТОВ ЕСТЕСВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
В ИННОВАЦИОННОЙ ШКОЛЕ
А.Н. Керимов
Образовательный центр Bilim Qyzmet Study, г. Жезказган

Oвлaдeниe aнглийскoй рeчью с oпoрoй нa мeжпрeдмeтныe cвязи oтвeчaeт paзличным
интepeсaм учaщихcя, пoзвoляя yчитывaть иx индивидуaльныe oсoбeннocти и cклoннocти, чтo,
eстecтвeннo, сoздacт нaибoлee блaгoпpиятный рeжим для пpaктичecкoгo пpимeнeния языкa кaк
cpeдcтвa oбщeния, в cилy этoгo мeжпpeдмeтныe cвязи являютcя oдним из эффeктивныx cрeдcтв
мoтивaции учeбнoгo прoцeссa пo инocтpaннoму языкy.
Ключевые слова: CLIL, content, communication, culture, сognition.
Moжнo прocлeдить мeжпрeдмeтныe cвязи нa прoтяжeниe всeгo кyрca изyчeния инocтpaнныx
языкoв в гимнaзии. Haпpимep, мoжнo ycтaнoвить cвязь aнглийскoгo языкa c истoриeй, биoлoгиeй,
гeографией, литературой, информационными технологиями, МХК, экологией, музыкой,
рисованием и другими предметами. И реализация связи данных дисциплин с иностранным языком
проводится довольно успешно.
CLIL – это новое направление в обучении английскому языку, где школьные предметы
преподаются на иностранных языках. Термин расшифровывается как «Content and Language
Integrated Learning» и переводится как «предметно-языковое интегрированное обучение». Этот
подход к обучению набирает силу в европейских системах образования. Идея состоит в том, чтобы
научить предмету через иностранный язык, т.е. преподавать предмет «с использованием языка».
CLIL поощряет использование программ, которые развивают навыки межличностного общения,
межкультурных связей и языковые способности, которые пользуются спросом у сегодняшних
работодателей. Здесь, на предметных уроках по CLIL лексический подход важнее грамматического.
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При работе с текстом важно наличие иллюстраций для визуализации прочитанного, тексты
могут быть представлены схематически, что помогает ученикам определить идею текста и
представленную в нем информацию.
После прочитанного, желательно, чтобы ученики смогли передать идею текста своими
собственными словами, в то же время учителю необходимо обратить внимание учеников на
определенные лексические обороты, подходящие по теме и предмету. Также учитель должен
обращать внимание на специальную лексику, а также на какие-то универсальные языковые
единицы: фразовые глаголы, устойчивые выражения, степени сравнения, которые пригодятся вне
зависимости от темы урока или предмета.
При составлении заданий должны учитываться уровни подготовки учеников и задачи
обучения.
Урок по CLIL включает следующие компоненты, состоящие из так называемых четырех C:
CONTENT (Содержание) развитие знаний, умений, навыков предметной области;
COMMUNICATION (Общение) Пользоваться иностранным языком при обучении, при этом
изучая как им пользоваться;
СOGNITION (Познание) Развитие познавательных и мыслительных способностей, которые
формируют общее представление.
CULTURE (Культура) Представление себя как часть культуры, а так же осознание
существования альтернативных культур. Сюда входят межпредметные связи и воспитание
гражданства.
Преимущества CLIL: Идея использования принципа предметно-языкового интегрированного
обучения возникла в результате возросших требований к уровню владения иностранным языком
при ограниченном времени, отведенном на его изучение. С этой проблемой сталкиваются учителя
практически во всех странах.
Этот подход позволяет осуществлять обучение по двух предметам одновременно, хотя
основное внимание может уделяться либо языку, либо неязыковому предмету.
Изучение языка становится более целенаправленным, так как язык используется для решения
конкретных коммуникативных задач. Кроме того, обучающиеся имеют возможность лучше узнать
и понять культуру изучаемого языка, что ведет к формированию социокультурной компетенции
учащихся. Обучающийся пропускает через себя достаточно большой объем языкового материала,
что представляет собой полноценное погружение в естественную языковую среду. Необходимо
также отметить то, что работа над различными темами позволяет выучить специфические
термины, определенные языковые конструкции, что способствует пополнению словарного запаса
обучающегося предметной терминологией и подготавливает его к дальнейшему изучению и
применению полученных знаний и умений.
Данный метод считается одним из самый успешных, так как он позволяет совмещать изучение
сразу двух и более предметов, одним из которых является иностранный язык.
Общий английский подразумевает изучение базового курса английского языка. Слушатель
изучает лексику, грамматику, формируют навыки чтения, письма, аудирования. В то время как
принцип предметно-языкового интегрированного обучения заключается в том, что слушатель
учить английский язык через предмет и предмет через язык.
Особенно хорошо то, что для уроков по методике CLIL можно использовать аутентичные
материалы. Благодаря интернету у нас есть доступ к огромному количеству невероятно интересных
ресурсов.
Благодаря всему этому ученики видят, что английский язык это не просто очередной предмет
школьной программы. Изучение английского приобретает смысл, которого не было бы, если бы
ученики просто выполняли упражнения из учебника.
Учителю, в свою очередь, тоже приходится столкнуться с определенными требованиями, както: использовать разнообразные формы и методы презентации учебного материала и организации
учебной деятельности, учитывать индивидуальные способности учащихся и самому быть в
постоянном творческом поиске. Со временем, работающий по методике CLIL учитель приобретает
специфические профессиональные компетенции.
Методика языкового интегрирования позволяет отойти от стандартной подачи материала и
получить более обширные знания, которые несомненно пригодятся для будущего профессионального
и бытового общения. Учащиеся получают возможность показать не только свои лингвистические
способности, но и знания в различных сферах жизни: истории, литературы, искусстве, бизнесе и других.
При использовании метода предметно-языкового обучения учителю необходимо осуществить
отбор материалов, то есть определить их цель, пересмотреть содержание изученного материала,
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выбрать методы, средства и формы организации обучения, адекватные поставленной цели,
спрогнозировать результат. Учителя преподающие предмет на английском языке и осуществляющие
предметно-языковое обучение, должны на должном уровне владеть иностранным языком, причем
особое внимание следует обращать на научность стиля речи на иностранном языке.
Прежде чем вводить методические приемы предметно-языкового обучения, учителям
предметникам следует определить уровень языковой подготовки учащихся. А для этого для
постановки языковых целей им необходимо будет посещать уроки английского языка в их классах
и непременно обратиться за помощью и побеседовать с учителем английского языка. Только
после этого можно установить степень включения иностранного языка в обучение физики,
химии, биологии и информатики. Такое сотрудничество учителей будет способствовать созданию
благоприятной образовательной среды в классе.
Деятельность учителя предметника при подготовке к урокам включает следующие действия:
− Наблюдение за учащимися на своих уроках во время предметно-языкового обучения с
целью выявить затруднения, возникающие у учеников, и предотвратить их в дальнейшем.
− Работа с методической литературой по предмету и английскому языку.
− Отбор тематического содержания по предмету на родном (казахском/русском) и английском
языках.
− Отбор лексического минимума, необходимого для понимания изучаемого тематического
материала по предмету. Выбор методических приемов для ввода новых тематических слов по
предмету.
− Выбор методов, методических приемов, форм и средств предметно-языкового обучения
с учетом тематической (предметной) и языковой подготовки учащихся, а также поставленных на
уроке задач.
− Разработка плана и конспекта урока, включающего выбранные методы, методические
приемы, формы и средства предметно-языкового обучения.
− Подготовка дидактических карточек, а также наглядного материала (иллюстрации,
компьютерные презентации, видеоматериал) на родном (казахском/русском) и английском языках.
Деятельность учителя в процессе предметно-языкового обучения на уроке включает в себя:
− Раскрытие перед учениками алгоритма их деятельности при предметно-языковом
интегрированном обучении.
− Предоставление тематической (предметной) информации на английском языке (устный
рассказ, беседа, письменный текст, видеоматериал и т.д.).
− Предоставление различных средств предметно-языкового обучения физике, химии,
биологии и информатике для полноценной работы ученика: словари, дидактические карточки,
сопоставительные схемы, карточки визуальной поддержки и т.д.
− Оказание помощи учащимся в процессе работы с использованием метода CLIL.
− Проверка результатов предметно-языковой работы учащихся.
− Подведение итогов работы.
Таким образом, для организации процесса предметно-языкового обучения физике, химии,
биологии и информатике, учитель может использовать различные методы, методические приемы,
средства и формы организации учебной деятельности, выбор которых зависит от целей и задач
урока, содержания изучаемого тематического (предметного) материала и уровня предметной и
языковой подготовки учащихся.
В заключение хочу сказать, что несмотря на все перечисленные трудности, применения CLIL,
данная методика представляет собой неординарный подход к обучению иностранным языкам, что
позволяет решить многие задачи образовательного процесса. При правильном учете всех факторов,
применение методики предметно-языкового интегрирования позволит:
− значительно повысить мотивацию учащихся к изучению иностранных языков;
− научить детей осознанно и свободно использовать иностранный язык в повседневном общении;
− расширять кругозор детей, знание и принятие других культур и ценностей;
− подготовить учащихся к продолжению образования по выбранной специальности;
− развивать и совершенствовать лингвистические и коммуникативные компетенции через
изучение иностранного языка.
Что касается развития CLIL в Казахстане, следует отметить, что его реализация в настоящее
время носит эпизодический характер и, если осуществляется, то частично, в рамках отдельных
учебных заведений. На уровне школьной программы этот метод представлен как отдельные
интегрированные уроки (история – английский язык, география – английский язык, литература –
английский язык, экология – английский язык и т.п.).
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Несомненно, метод CLIL позволяет решать значительно расширенный круг образовательных
задач. Изучение иностранного языка и неязыкового предмета одновременно является
дополнительным средством для достижения образовательных целей и имеет положительные
стороны, как для изучения иностранного языка, так и неязыкового предмета. Несмотря на огромную
роль межпредметных связей как средства обучения и воспитания учащихся, признается и тот факт,
что не установлена вся система этих связей.
Кроме того, отсутствует скоординированность программ в частности по иностранному
языку и другим предметам, что препятствует осознанному переносу учащимися знаний, умений и
навыков из других учебных предметов в иностранный язык и из иностранного предмета в другие
предметы.
Но, хотя перечисленные проблемы и существуют, любой преподаватель, заинтересованный в
успехах своих подопечных, будет прилагать все усилия для того, чтобы учащиеся смогли получить
необходимые знания, умения и навыки по его предмету. Учитель сам может устанавливать
межпредметные связи на своих занятиях, проводить интегрированные уроки, вовлекая тем самым
каждого учащегося в активный познавательный процесс, представляя учащимся возможность
проявить себя в той области, которая ему ближе и применить на практике полученные знания.
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Теңсіздіктер теориясы орта мектепте оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыта
алатындай,өз алдына ғылыми-педагогикалық маңызы бар негізгі оқу материалы болып есептеледі.
Теңсіздіктерге байланысты материалдар мектеп математика курсының едәуір бөлігін құрайды.
Теңсіздік математиканың әртүрлі бөлімдерінде, маңызды қолданбалы есептерді шешуде
қолданылады. Бұл жұмыста теңсіздіктердің қасиеті, теңсіздіктер жүйесі мен логарифмдік теңсіздік
пен көрсеткіштік теңсіздіктердің шығарылу жолы көрсетілген.
Түйін сөздер: теңсіздіктер, теңсіздіктер жүйесі, теорема, логарифмдік теңсіздіктер,
көрсеткіштік теңсіздіктер.
Теңсіздіктер туралы. Адамдардың күнделікті өмірінде теңдіктерден гөрі теңсіздіктер өте қажет
болады. Мектеп алгебрасындағы маңызды мәселелердің бірі – теңсіздіктер. Математика оқулықтарында
«Артық», «Кем» таңбаларымен байланысты өрнектер жиі кездеседі. Оқу бағдарламасында сандық
теңсіздіктердің қасиеттерінен бастап, жоғары дәрежелі теңсіздіктерді шешудің теориясы мен
практикалық мәселелеріне дейін кең орын берілген. Мысалы, сызықтық теңсіздіктерді шешу, екінші
дәрежелі теңсіздіктер көмегімен квадраттық үшмүшені зерттеу, теңдеулер жөнінде талдаулар жасау,
жуықтап есептеулер, үздіксіз бөлшектер, иррационал сандар теориясы, сандық қатарлар сияқты
мәселелер теңсіздіктер арқылы түсіндіріледі. Тек математикада ғана емес, әр түрлі жаратылыстану
ғылымдарында зерттелетін табиғаттың үздіксіз процестері, әсіресе экологиялық, экономикалық және
т.б. халықшаруашылығындағы байланыстар теңсіздіктердің көмегімен шешіледі.
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Соңғы кезде орта мектеп математикасындағы көптеген жақсы бетбұрыстарға қарамастан
теңсіздіктер жөнінде мектеп оқушыларының түсініктері мардымсыз. Жоғары оқу орындарына
түсуге талпынатындардың басым көпшілігі теңсіздіктерді нашар біледі, шамалы білгендерінің өзін
нақты есептер шешуге қолдана алмайды. Осы кемшілікті жою үшін теңсіздіктер теориясы мен оны
үйренудің әдісін жетілдіру қажет. Педагогикалық талаптарды басшылыққа ала отырып, физика,
химия, география, биология және т..б. ғылымдарды қолданудың нәтижесінде шығатын әр түрлі
теңсіздіктерді өрнектейтін мысал есептер құрастырып шешу керек.
Әр түрлі теңсіздіктер ерте заманда-ақ белгілі болған. Евклид пен Архимед шығармаларында
көптеген теңсіздіктер келтірілген. Осы теңсіздік таңбасы XVII ғасырда ағылшын ғалымы Томас
Гарриоттың латын тілінде жазылған «Аналитикалық өнердің практикасы» атты еңбегінде тұңғыш
рет келітірілді.
Орта мектеп бағдарламасындағы теңсіздіктердің қасиеттері. Оқушыларды теңсіздіктің күшін
сақтау жағдайларын пайымдауға теңсіздіктің мағынасы жойылмайтындай белгісіздердің мүмкін
мәндерін айыруға дағдыландыру керек. Мысалы,алгебралық
теңсіздігінде белгісіздің
мәндері 1 мен 2-ден басқа сандар болуы керек. Бұл мәндерде бөлшектердің мағынасы болмайды.
Сонымен теңсіздікті дәлелдегенде және шешкенде әріптер мен белгісіз шамалардың мүмкін
мәндерін үнемі есепке алып отыру керек.
Барлық теңсіздіктердің қасиеттерін тек сандық теңсіздіктер арқылы көрсетуге болады. Енді
сол теңсіздіктердің қасиетіне тоқталып өтейік.
1.
теңсіздігінен
теңсіздігі шығады. Демек, теңсіздіктердің бөліктерін
ауыстырғанда теңсіздік таңбасы да ауысады. Бұл қорытынды тікелей теңсіздіктің анықтамасынан
шығады.
2.
және
теңсіздіктерінен
теңсіздігі шығады. Берілген шарт бойынша
және
. Сондықтан
және
. Екі теріс санның қосындысы да теріс сан
болатындықтан,
. Жақшаларын ашсақ,
,сонда
. Бұл қасиет
есептерді шешкенде, теоремаларды дәлелдегенде теңсіздікті «күшейту» үшін қолданылады.
3.
болса,
болады. Шарт бойынша
, бұдан
. Теңсіздіктің
сол бөлігіне с санын қосып, қайта сол санды шегеріп тастайық. Сонда
.
Демек,
. Сондықтан теңсіздікті шешкенде, кейде ықшамдау мақсатымен, оның екі
бөлігіне де бір сан қосылады немесе екі бөлігінен де бір сан шегеріледі.
4.
болса, онда
. Теңсіздіктің үшінші қасиеті бойынша
. Олай болса,
. Бұл қасиет бойынша теңсіздіктің мүшелерін қарама-қарсы таңбамен бір
бөлігінен екінші бөлігіне көшіруге болады.
5.
және
болса, онда
. Шарт бойынша
және
. Екі теріс санның қосындысы да теріс сан:
. Мұны былай жазуға болады:
. Сонда
Бұдан бірдей мағыналы екі теңсіздікті мүшелеп қосу
ережесі шығады. Жалпы түрде бірдей мағыналы теңсіздік үшін мынандай қорытынды жасаймыз:
болса, онда
6.
және
болса, онда
болса, онда
болғанда екеуінің көбейтіндісі теріс сан:
, яғни
, бұдан
және
болғанда екеуінің көбейтіндісі оң сан болады:
, яғни
, бұдан
.
Ал,
және
болса,
, яғни
. Бұдан
Демек, екі
бөлігін де нөлге көбейткенде теңсіздік теңдікке айналады.
7.
және
болса,
теңсіздігін алтыншы қасиетке
сүйеніп,
ал бесінші қасиет бойынша
теңсіздіктерінен
екені шығады. Теңсіздіктерді азайті осы қасиетке негізделген.
8. Бірдей мағыналы, оң сандардан құралған теңсіздіктерді мүшелеп көбейтуге болады.
сандарының әрқайсысы оң сан болсын.
айырмасын
қарастыралық.
сонда
және
көбейтінділерінің әрқайсысы, одан әрі олардың қосындысы теріс сан болады. Демек,
бұдан
9. Оң сандардан құралған теңсіздіктердің екі бөлігін де бірдей бүтін оң дәрежеге шығаруға
болады.
болсын.
және
деп екі құайта жазайық. Сонда сегізінші
139

Ғылым және инновациялар: жаңалықтар, мәселелер мен жетістіктер

қасиет бойынша
Мұны тағы да
теңсіздігіне көбейтсек,
екені шығады.
Сонымен натурал саны үшін
теңсіздігін дәлелдеуге болады. Бұл қасиет иррационал
теңсіздіктерді түрлендіргенде өте жиі қолданылады.
Теңсіздіктер жүйесін шешу.
Жүйе – фигуралық жақшамен белгіленген бірнеше теңсіздіктер жиынтығы, бұл ретте жүйеге
кіретін теңсіздіктің саны мен түрі кез-келген болуы мүмкін. Теңсіздік жүйесіінің шешімі осы
жүйеге кіретін барлық теңсіздік шешімдерінің қиылысуы болып табылады. Мысалы, қос теңсіздік
F (x) < g (x) < h (x) келесі түрде жазылады:

Мысалы,

Жауабы:

.

Көрсеткіштік теңсіздіктерді шешу.
Теорема. Салыстыру
негізгі
-ның барлық
мүмкін мәндерінде орындалады. Негізгі тұрақты сан қарапайым көрсеткіштік теңсіздік деп келесі
түрдегі теңсіздіктерді атайды:
1.

a)

ә)

б)

в)
Мысалы:

теңсіздігін шешіңдер.

Шешуі: Бір негізгі дәрежелерді салыстыру үшін теореманы қолданамыз.

Жауабы:
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Логарифмдік теңсіздіктерді шешу.
1. Қарапайым логарифмдік теңсіздіктерді шешу
Негізгі теореманы еске түсірейік.
Теорема. Кез-келген нақты
саны үшін салыстыру

орындалады.
Мысал.
теңсіздігін шешу керек.
Шешуі: Теореманы пайдаланамыз.

Жауабы:( 0,2;1].
2. Негізгі айнымалымен берілген логарифмдік теңсіздіктерді шешу. Айнымалысы
негізінде болған теңсіздіктерді шешуде, логарифмнің негізіндегі өрнек оң сандарды қабылдайтын,
1-ге тең емес екенін есте сақтау керек. Олай болса, негізгі теорема қосымша шектеулер алады.

Мысал.

теңсіздігін шешіңдер.

Шешуі: Логарифмнің негізі – айнымалысы бар өрнек, демек, кеңейтілген жүйе аламыз.

Жауабы: (2;3).
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1 Асқарова М.А. Теңдеулер мен теңсіздіктер және олардың жүйелерін шешу.-Алматы,2012.
2 Шалбаев Е.Б., Қаңлыбаев Қ.И., Шияпов Қ.М. Теңсіздіктер. - Алматы, 2007.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ШКОЛЬНИКОВ
А.К. Апашова, К.Ш. Алимова
Старший преподаватель, Южно-Казахстанский государственный педагогический университет,
г. Шымкент

Формирование экологической культуры школьников в условиях инновационного режима
развития школы требует замены традиционных форм экологического воспитания инновационными
способами организации эколого-воспитательного процесса. Инновационные формы внеучебной
деятельности школьников будут ориентированы на развитие активной, субъектной позиции детей
в овладении экологическими ценностями.
Ключевые слова: экология, экологической культуры, экологического воспитания.
В процессе формирования экологической культуры учащихся общеобразовательной школы
важную роль имеет внеучебная (внеклассная) деятельность, учитывающая индивидуальные
и возрастные особенности учащихся. При формировании экологической культуры учащихся
нельзя ограничиться только интегрированными уроками или введением предмета «Экология» в
учебный план школы. Необходима продуманная система внеклассных мероприятий экологической
направленности, которая будет не только формировать элементы экологической культуры, но и
позволит ученикам стать активными носителями знаний, раскрыть актерские, музыкальные,
режиссерские и другие творческие способности учащихся.
Вопросы организации внеклассной работы как необходимого условия формирования
экологической культуры учащихся рассматривается многими авторами. (Б.Т. Лихачев, Л.И. Грехова,
Д.Н. Кавтарадзе, Е.М. Скурихина, Е.И. Толмачева, Р.В. Кельбас, и др.).
При планировании общешкольных мероприятий экологической направленности необходимо
учитывать следующие моменты: мероприятия должны быть включены в план воспитательной
работы школы и проводиться системно в течении всего учебного года, охватывать все параллели
учащихся, включать мероприятия разной творческой направленности в целях привлечения разных
групп учащихся (предметные декады, природоохранные акции, художественно-эстетические
вечера и др.).
Во внеучебной деятельности по формированию экологической культуры учащихся можно
выделить два основных направления работы; массовые мероприятия, индивидуальная и групповая
работа с учащимися.
К индивидуальным и групповым формам работы относятся: выполнение реферативных
работ на основе анализа научной литературы, исследовательских работ, предметные олимпиады,
выпуск школьной экологической газеты, участие в природоохранных акциях.
Педагогика как область человеческой деятельности включает в свою структуру субъекты и
объекты процесса. Современная педагогика все чаще обращается к ребенку как к субъекту учебной
деятельности, как к личности, стремящейся к самоопределению и самореализации. Это становится
возможным при развитии действенно-практической сферы личности ученика. Становится понятна
важность организации научно-практической деятельности школьников в области экологии.
Действенно-практическая сфера личности включает общественно-необходимые знания, умения,
способности и другие черты характера, обеспечивающие успешность практической деятельности
человека. В практической деятельности широко реализуются обобщенные умения и проявляются
межпредметные и межличностные отношения. Трудовые умения и навыки характеризуют уровень
достигнутого личностью опыта, усвоенность теоретических знаний, способность применить их
практике. Готовность к трудовой деятельности, к выполнению научных исследований составляет
одно из центральных качеств действенно-практической сферы (Г.К. Селевко, 1998).
Одним из приоритетных направлений обновления системы школьного образования
является усиление практической ориентации общего среднего образования. При сохранении
фундаментальности образования усиливается его практическая направленность посредством
увеличения внимания к технологиям обучения, которые формируют практические навыки анализа
информации, стимулируют самостоятельную работу учащихся, формируют опыт ответственного
142

Science and innovation: news, problems and achievements

выбора и поведения. В зависимости от способа организации учебно-воспитательного процесса
учащимся могут предлагаться усиленные интегративные естественнонаучные курсы, а для более
глубокого изучения – выполнение исследовательского или предметно-ориентированного проекта
по предмету. Характерная особенность экологической учебно-исследовательской работы – большая
социальная значимость результатов труда школьников и следовательно, актуализация всей экологообразовательной деятельности (А.Г. Муравьев).
Нами выделены следующие направления школьного экологического мониторинга:
мониторинг ненарушенных систем включает изучение состава, свойств и функционирование
естественных экосистем, состава и свойств природных сред, различных компонентов природных
экосистем; мониторинг загрязненных сред, т.е. состава, структуры и свойств функционирования
природных сред при её загрязнении выше допустимых норм; санитарно-гигиенический мониторинг,
т.е. изучение факторов обеспечения здоровой психофизиологической среды; мониторинг
информированности населения о тех или иных экологических проблемах.
Опыт показывает, что наиболее эффективными являются исследовательские работы,
которые выполняются индивидуально или малыми группами по 2-3 человека. Тематика работ
определяется, как правило, локальными экологическими проблемами, но очень часто итого работы
можно экстраполировать и на ситуацию в стране, в мире. При выполнении работы рекомендуется
придерживаться следующей схемы действий: формулировка темы, постановка цели и задачи
исследования, изучение методики его проведения; обоснование актуальности и теоретическое
изучение проблемы; разработка плана исследования; выполнение исследовательской работы;
составление таблиц, графиков, схем по результатам работы; анализ полученных результатов;
оформление исследовательской работы.
Таким образом, правильно организованная научно-практическая деятельность школьников
позволяет формировать практические навыки работы с лабораторным оборудованием, учит
работать с дополнительными источниками информации, стимулирует самостоятельную работу
учащихся, формирует опыт ответственного выбора и поведения, повышает экологическую культуру
учащихся.
Одним из перспективных в экологическом образовании школьников является индивидуальнотворческий подход, при котором происходит творческая реализация ученика на индивидуальноличностном уровне. Такой подход предполагает обновление содержательной и процессуальной
сторон экологического образования и способствует развитию совместного творчества школьника
и учителя.
Одним из направлений внеучебной деятельности является работа издательского центра.
Ученики составляют макеты школьной экологической газеты «Зеленый лист» (или под
руководством учителя экологии, или на уроках информатики, когда изучаются приемы работы с
текстовым редактором «Word»), выполняют её компьютерный вариант. Статьи для экологической
газеты пишут сами дети (например, рассказывая о своих путешествиях летом или подводя итоги
исследовательской деятельности), родители. В газету помещается информация о заповедниках,
новинках экологической литературы. Издательский центр принимает участие в подготовке
сборников «Живой мир вокруг нас», где учителя делятся своим опытом в области экологического
образования, помещают конспекты уроков и внеклассных мероприятий. Работа в таком центре
учит пользоваться издательскими программами, заинтересовывает экологической работой тех
учащихся, которые по складу своего характера не хотят заниматься собственно исследовательской
деятельностью.
Таким образом, внеклассная работа повышает интерес к изучению предмета, позволяет
формировать экологическую культуру учащихся.
1. Внеучебная деятельность имеет важную роль в процессе формирования экологической
культуры учащихся общеобразовательной школы, позволяет учитывать индивидуальные
и возрастные особенности учащихся, реализовать потребности детей в общении, развить
коммуникативные навыки.
2. Во внеучебной деятельности по формированию экологической культуры учащихся
можно выделить следующие основные направления работы; индивидуальная, групповая работа с
учащимися и массовые мероприятия.
3. Индивидуальная работа c учащимися во внеучебной деятельности включает в себя
выполнение реферативных работ на основе анализа научной литературы, исследовательских работ,
подготовку к предметным олимпиадам, выпуск школьной экологической газеты.
4. К массовым формам внеучебной деятельности относятся тематические праздники,
природоохранные акции, декады, программы летнего лагеря.
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5. Внеучебная деятельность является составной частью методической системы формирования
экологической культуры учащихся общеобразовательной школы, позволяет формировать различные
компоненты экологической культуры учащихся.
В целом, формирование экологической культуры школьников в условиях инновационного
режима развития школы требует замены традиционных форм экологического воспитания
инновационными способами организации эколого-воспитательного процесса. Инновационные
формы внеучебной деятельности школьников будут ориентированы на развитие активной,
субъектной позиции детей в овладении экологическими ценностями.
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Мақалада жалпы білім беретін мектеп қабырғасындағы әрбір пән оқушыны дара тұлға
ретінде жетілдіруге, оның шығармашылық қабілеттерін дамытуға танымал оқыту әдістемелері
арасында сындарлы (конструктивті) теориялық оқытуға негізделген тәсілдің тиімділігі айтылған.
Физика пәнінде «Жарық табиғатының корпускулалық – толқындық табиғатының біртұтастығы»
тақырыбындағы сабақты бағдарлама талаптарына сәйкес сындарлы оқыту технологиясының
барлық идеяларын қамти отырып, тиімді интербелсенді әдіс- тәсілдермен түрлендіре өтізген сабақ
нәтижесімен, тәжірибесімен бөліскен. Оқушы назары мен зейінін бір жерге шоғырландыруға,
ынтымақтастық атмосферасын, ізгіліктің жылылық шуағын тудырудың мәні қандай маңызды
болса, сабақта диалогтың да маңызды рөл атқаратынын көрсеткен. «Жарықтың бөлшектік моделі»,
«Жарықтың толқындық табиғаты», «Жарықтың корпускулярлық табиғаты» атты тақырыптарын
түсіндіруде таңдалған әдіс- тәсілдерімен бөліскен.
Түйін сөздер: Сабақ, физика пәні, интербелсенді оқыту, әдіс-тәсілдер, шығармашылық
қабілеттері, білімнің басты идеясы, тиімді еңбек, дуализм тақырыбы, бағалау, нәтижелі білім.
«Сапалы білім беру Қазақстанның индустрияландырылуының және инновациялық дамуының
негізіне айналуы тиіс» – Н.Ә. Назарбаев. Еліміз әлемдік қауымдастыққа ұмтылып, бәсекелестік өмір
сүрудің басты шартына айналған бүгінгі өзгермелі дүние жағдайында адамның мәні мен әлеуметтік
рөлі жаңа сипатқа ие болып отыр. Соған сай рухани құндылықтар әлемі де түбегейлі жаңарып,
адамның ақыл-ой қуаты мен интеллектуалдық әлеуетін қалыптастырудағы білімнің маңызы туралы
қағидалар түбірімен өзгерді. ХХІ ғасырдың оқыту жүйесінде меңгерілетін білімнің түпкі нәтижесі
ең тұғырлы мәселеге айналды. Сондықтан жалпы білім беретін мектеп қабырғасындағы әрбір пән
оқушыны дара тұлға ретінде жетілдіруге, оның шығармашылық қабілеттерін дамытуға алғышарт
жасауы қажет деген қағида берік орнықты.
Бүгінгі күн ғылым мен білімнің үстемдік құрып, қарышты қадаммен даму кезеңінде
Қазақстан Республикасын дамыған 30 ел қатарына енуді көздеген мақсаты әлемдік деңгейдегі
бәсекелестікке төтеп бере алатын, білім сапасының халықаралық стандарттарына сай болуы
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үшін әлемдік деңгейдегі педагогикадағы озық әдіс-тәсілдерді, оқыту жүйесіндегі жаңалықтарды
сараптай енгізу міндетін жүктейді. Тұңғыш Президентіміз Н.Ә. Назарбаев «Ұлтымыздың әлеуетін
оятуға және оны жүзеге асыруға жағдай жасайтын интеллектуалды төңкеріс қажет» [1] - деп атап
көрсеткеніндей, барлық білім беру үрдісінің дамуына жаңа леп, жаңа көзқарас, жаңа бағыт керек
болды. Осы кезеңде орта білім беру жүйесінде әлемдік жоғары деңгейге қол жеткізген анағұрлым
танымал оқыту әдістемелері арасында сындарлы (конструктивті) теориялық оқытуға негізделген
тәсіл кең тарады [Наttie, 2009]. Бұл теория оқушылардың ойлауын дамыту арқылы олардың бұрынғы
алған білімдері мен жаңа немесе сыныптағы түрлі дереккөздерінен, мұғалімнен, оқулықтан алған
білімдерімен астастырыла жүзеге асады деген тұжырымдамаға негізделеді.
Сындарлы (конструктивтік) білімнің басты идеясы – топтық жұмыс арқылы тиімді еңбек
нәтижесіне жету. Жеті модульде қарастырылған идеялар сабақта пайдаланатын жекеленген
стратегиялар мен тәсілдерді өзара сабақтастықта қолдану арқылы сабақ белсенділігін арттыра әрбір
оқушының жеке тұлғалық «менін» оятып, ой-пікірін қалыптастыруға, өзара ынтымақтастықта
оқуға қол жеткізуге ықпал етеді.
Ынтымақтастық оқу- өзара әрекет жасау философиясы, ал бірлескен жұмыс соңғы нәтижеге
немесе мақсатқа жетуге ықпал етуге бағытталған өзара әрекеттің құрылымы болып табылады.
Ынтымақтастық оқу - оқыту мен оқуға білім беру тәсілі, бұл проблемаларды шешу, тапсырмаларды
орындау немесе әлдебір өнім жасау үшін бірлесіп жұмыс істейтін оқушылар тобы дегенді
білдіреді [5]. Топтағы бірлескен жұмыстарды дұрыс ұйымдастыра алғанда әлеуметтік, танымдық,
эмоционалдық мақсаттарды жүзеге асыра отырып, алынған білімдерін өмірде тиімді қолдана
алатын, өзін-өзі басқаруда метакогнитивтік қабілеттері дамыған тұлға тәрбиеленеді.
Сондықтан бұл бағдарламаның мақсаты мен міндеті бүгінгі күн талаптарының үрдісінен
шығып отырғандықтан мен де физика пәнінен «Жарық табиғатының корпускулалық – толқындық
табиғатының біртұтастығы» тақырыбындағы сабақты бағдарлама талаптарына сәйкес сындарлы
оқыту технологиясының барлық идеяларын қамти отырып, қысқа мерзімді сабақ жоспарын
жасадым. Сабақты өзгерген интербелсенді әдістемесімен өткіздім. Оқытудың интербелсенді
әдістемесін таңдау себебім: бірлескен (жұптық, топтық) жұмыстар арқылы топта жұмыс істеу,
шешім қабылдау, басқалармен тиімді қарым - қатынас құру, өз білімін тиімді қолдану дағдысын,
машығын дамыту; топ ішінде алынған сан алуан ақпараттармен жұмыс жасауға үйрету; оқу
үрдісіндегі қиыншылықтарды жеңуге көмектесу. Интербелсенді оқыту үрдісі барлық оқушылардың
белсенді түрде өзара қарым-қатынасы арқылы жүзеге асырылды. Сабақ тығыздығын тиімді әдістәсілдерді таңдай отырып, түрлендіріп, 7 модулді басшылыққа алып жоспарлауды негізгі мақсат
етіп алдым. Сабақтар негізінде уақыт тапшылығы, әрекет шапшандығы қиындық тудырса, балалар
да біртіндеп тез жинақталып, бірден реттелмесе үлгермейтінін түсінді. Сабақтар желісі соңында
«сындарлы оқыту технологиясы - нәтижеге бағытталған білім кепілі» деген тұжырым жасадым.
Себебін мен әр сабақта 7 модуль қалай кірістірілгені, қалай көрініс тапқаны жайлы өндірістік педагогикалық іс тәжірибемнен нақты мысалдар келтірейін.
Оқушы назары мен зейінін бір жерге шоғырландыруға, сабақ тақырыбына, мақсатына
қарай бағыттап отыру үшін әрбір сабақты сергіту сәтінен бастаса, тиімділігі арта түседі. Бұл
ынтымақтастық атмосферасын, ізгіліктің жылылық шуғын тудыратын сәт болады.
Топтастыру кезеңінде әр оқушының әр түрлі топта жұмыс істеулеріне мүмкіндік тууы үшін
топтастыруды бірде түс арқылы, бірде сан арқылы, бірде геометриялық фигура арқылы бөле
отырып түрлендіру оқушы қызығушылығын арттыра түседі.
Осы сабақты түрлі-түсті конфеттер арқылы бөлдім. Сабақ бастамас бұрын топтық
жұмыстардың өзіндік ерекшеліктері, топтық жұмыстардан күтілер нәтиже түсіндіріліп, бірігіп топ
ережесі жасалынды.
Топтастыру кезеңінен кейін, жаңа тақырыпты түсіндірмес бұрын, топтарға өткен тақырыптарды
қайталау мақсатында, жаңа тақырыпты түсіндіруге ықпалын тигізетін сөзжұмбақ шешкіздім. Ал
жаңа тақырыпты дуализм тақырыбының ашылу тарихы бойынша «Жарықтың бөлшектік моделі»,
«Жарықтың толқындық табиғаты» «Жарықтың корпускулярлық табиғаты» - атты үш кезеңге бөліп
ар кезеңді топтарға бөліп беріп, тақырыпты постер арқылы оқушыға түсіндіріп берді. Ғылыми
зерттеу нәтижелері сабақта диалогтың маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Мерсер мен Литлтон
(2007) өз еңбектерінде диалог сабақта оқушылардың қызығушылығын арттырумен қатар, олардың
білім деңгейінің өсуіне үлес қосатындығын атап көрсетеді [2].
Келесі кезең алынған мәліметті бекіту болды. Осы мақсатта «ыстық орындық» ойынын
ойнадық. Бастапқы сұрақты мен қойғаныммен қалған сұрақтарды оқушылар құрастырды.
Мәліметтерді жадымызда әбден қалдыру үшін көне қытайдың ғұламасы Конфуций «Маған айтып
берсең – ұмытып қаламын, көрсетсең – есте сақтармын, ал өзіме жасатсаң – үйренермін» [4]
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дегендей, оқушылардың тақырыпты меңгерудің «үйренген» дәрежесіне жетуі үшін «жарықтың
корпускулярлық – толқындық табиғатының біртұтастығы» тақырыбына байланысты өзім
құрастырған дуализмдік қасиетті сипаттайтын қысқа тәжірибе жұмысын орындаттым.
«Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету модулі ақпарат пен идеяларды синтездеу қабілеті, ақпарат
пен идеяның шынайылығы мен салыстырмалы түрде маңыздылығы туралы ойлана білу қабілеті,
өзінің оқуына қатысты таңдау жасау және басқалардың идеяларына күмәнмен қарау қабілеті
ретінде түсіндіріледі. Сыни тұрғыдан ойлау - бақылаудың, тәжірибенің, ойлау мен талқылаудың
нәтижесінде алынған ақпаратты ойлауға,талдауға және синтездеуге бағытталған пәндік шешім. Ол
болашақта әрекет жасауға негіз бола алды [3].
Физика ғылымы есептеулерсіз болмайды. Алайда дуализм тақырыбына тікелей негізделген
есептер жоқ болғандықтан сабақта фотоэффект, интерференция, Комптон эффектісі, фотон
импульсі т.б. тақырыптарында жеке жұмыс ретінде есеп шығардық.
Сабақ барысында оқушының әр еңбегі бағаланып отырды. Бағалаудың «Бас бармақ», «2
жұлдыз, 1пікір», жұлдызды еңбек, топтық бағалау, өзін-өзі бағалау түрлері арқылы оқыту үшін
ынталандыру бағаланды, баланың өзін-өзі реттелуіне әсер етті де, соңынан оқу үшін бағалау
жасалып отырды. Өйткені, оқыту үшін бағалау – бұл білім алушылар өздерінің оқудың қандай
сатысында тұрғанын, қандай бағытта даму керек және қажетті деңгейге қалай жету керек екендігін
анықтау үшін болса, оқуды бағалау – оқушы қазіргі уақытта не оқып білгенін жинақтау. Оқушыға
қойылар талап, берілетін білім көлемі барлық сабақта да жас ерекшеліктеріне сай жоспарлануын
назарда ұстадым.
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуы оқушыларға ғылыми ұғымдарды
түсіндіруді және олардың қабылдауын, түсінуін жеңілдетуге мүмкіндік береді. Сабақта әр топ
«Жигсо» әдісі бойынша ұсынылған слайдтармен жұмыс жүргізді. Интербелсенді тақтада ойналған
«Жадымда жаңғырар», «Деталь қос» эстафеталық ойыны топтар арасындағы бәсекелестік
пен ынтымақтастықты дамытып қана қоймай интербелсенді тақтада жұмыс істеу біліктілігін,
қабылданған ақпаратты толықтырып, оның қайшы тұстарына сыни тұрғыда сараптама жасап,
дәлелдей алу қабілеттерін қажет етеді. Міне осы кезде топты жұмысқа жұмылдырып, ұйтқы болып
отырған көшбасшы баланың рөлі айқын көрінеді.
Дәстүрлі білім беру жүйесінде мұғалім сабақты түсіндіруші, тексеруші, әрі жалғыз бағалаушы
болатын. Бүгін -оқушы еңбегін бақылаушы, бағыт-бағдар сілтеуші. Топ ішіндегі балалардың
топтағы еңбегін сырттай бақылай жүріп бағыттадым. Интербелсенді сабақ барысында оқушыларды
зерттеу мақсатында назарда ұстадым. Мақсатым: топ ішінде өздерін ұстауы, белсенділігі, нәтижесі
қандай болатындығын саралау, сол арқылы өз сабағымның, таңдаған әдіс-тәсілдерімнің тиімділік
дәрежесін анықтау. Сабақ барысында байқағаным: топ намысы енжар оқушымның топтық жұмыс
кезінде белсенділігі оянуына әсер етіп, өз мүмкіндігін қажетіне қарай пайдалана алатындығына
көзім жетті, бала жаңа қырынан көрінді, яғни оқушының сабаққа қызығушылығын оятып,
белсенділігін арттыруда, оның өзіне де мәлім емес қырын ашуға ықпал етеді деген тұжырымның
растығына көз жеткіздім. Сабақтар топтамасында атқарылған барлық интербелсенді әдіс-тәсілдер
барысында алынған ақпараттар сыни тұрғыдан талданып, постер арқылы тақырыпты қорғауда
шығармашылық ізденістері көрінді.
Сабақ соңында кері байланыс орнатып, өзгерген сабақтың оқушыларға қаншалықты өзгеріс
лебін әкелгенін, ол туралы не ойлайтынын, топ ішінде жұмыс істеу деңгейін білу мақсатында
«Бүгінгі сабақ ұнады ма? Қаншалықты қиын болды? Сабақтың соңында қандай сезімде болдың?»
деген сұрақтарды қамтитын «Шығу парағын» толтырттым. Шығу парағынан көргенімдей, топтық
жұмыстар оның ішінде «Қар бұрқасыны», «Ойлаудың алты қалпағы», «Ойлан, бірік, бөліс» әдістәсілдерінің өздеріне ұнағанын айтып талдай білгендері оқушылардың сыни көзқарастарының
қалыптасқанын көрсетті. Осылайша еркін ойлауға жетелейтін, кез келген жағдайда өз білімдерін,
қабілеттерін көрсету дағдысын дамытатын сындарлы оқыту теориясын қолдану – нәтижелі білім
беру кепілі .
Сабақта күтілген нәтижеге қол жеткізіп, мақсаттың орындалуы мұғалімнің көшбасшылық
қабілет – қарымын танытады. Ж.Аймауытов: «Сабақ – жай үйреншікті шеберлік емес, ол үнемі
жаңадан - жаңаны табатын өнер» [6] – дегеніндей, болашақта да осы сындарлы оқыту бағыты
бойынша жұмыс істеп, білім дағдымды дамыту арқылы сыни тұрғыда ойлай алатын, оқу үдерісінде
алған білімі мен дағдысын өмірде қолдана алатын реттелген тұлғаны тәрбиелеу негізгі ұстанымым
болмақ.
Физика пәнін үйрету барысында оқушыларға қарастырылатын заңдардың жан жақтылығы
мен маңыздылығын ұғындыру оқу үрдісінде әр бір оқушының өздігінше жеке тұлғасын дамытуға
жағдай жасау. Физика ғылымы аясында шығармашылық және зерттеу жұмыстарын жеке
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орындауға қажеттілік тудыру, ғылымға деген қажеттілігін арттыру мұғалімнен үлкен ізденіс
пен шеберлікті қажет етеді. Мұғалім алдымен физикалық ұғымдарды қалыптастыруы керек. Ол
туралы Усова былай ескертеді: «..ұғымдарды игермей заңдарды да, теорияларды да игеру мүмкін
емес. Міне сондықтан да, оқыту үрдісінде оқушылардың негізгі ұғымдарды игеруінің жоғары
сапасын қамтамасыз ету маңызды. Бұл үдерісті саналы басқару үшін оның ерекшеліктерін және ол
бағынатын заңдылықтарды білуі қажет.
Біз қарастырған «Жарықтың толқындық-корпускулалық біртұтастығы» тақырыбын оқытуда
білім берудің жаңа идеяларымен техналогияларын қолдана отырып, ғылыммен байланыста
нығайту маңызды деп есептейміз. Физика пәнін оқытуда күтілетін нәтижелерге жету практикалық
және ойлау іс-әрекетінде белсенді қарым-қатынас жасауда көрініс табатын оқушылардың білім,
білік, дағдыларының тереңдеуіне әкеледі және нақты жағдайларда өзінің мүмкіндіктерін бағалау
арқылы тандауды жүзеге асыру алу біліктерінде пайдаланылады.
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Мақалада қазіргі уақытта мемлекеттік деңгейдегі маңызы бар, негізгі өзекті мәселе ретінде
қарастырылып жатқан, жоғарғы оқу орындарындағы биолог студенттерге өлкетану жұмыстарын
ұйымдастыру және оның маңызы туралы мәселе көрсетілген. Өлкетану ұғымына анықтама
берілген, оның білім беру жүйесінде қалыптасуына қысқаша шолу жасалған, маңызы анықталған.
Осыған байланысты биология сабағында өлкетану жұмыстарын іске асыру еліміздің жарқын
болашағы үшін, ұрпақтың бойында өз өлкесіне деген қызығушылығының, патриоттық сезімінің,
сүйіспеншілігінің, махаббатының артуына келтірер септігі туралы баяндалған.
Түйін сөздер: өлкетану, өлкетану жұмыстары, табиғат кешендері, биолог студенттер,
өлкетану әдістері.
Өлкетану жұмыстарының қазіргі кездегі маңыздылығы туралы Елбасы «Қазақстанның
әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек қоғамына қарай 20 қадам» атты Жолдауының
12 тапсырмасында оқу-ағарту саласында, өте көкейкесті болып отырған өлкетану сынды міндетті
курстың, пәннің жоқтығын айтып, оны білім беру жүйесіне енгізу жөнінде тапсырмалар берген
болатын. Сондықтан қазіргі уақытта өлкетану негізінде білім беру, өлкетану жұмыстарын
ұйымдастыру және оны оқу-тәрбие үдерісіне кіріктіру аса маңызды мәселе болып табылады [1].
«Өлке» деп біз белгілі бір жердің бөлігін, аймақты, ауылды, өңірді айта аламыз. Ал, «өлкетану»
– адамның өз туған жерінің, аймағының, ауылының, өңірінің территориясын танып білуі, зерттеу
процесі. Өлкетану зерттеушілік жұмыстарының негізгі мақсаты – адамзаттың өз туған жерінің сан
ғасырлық жетістіктері мен ұлттық рухани және мәдени байлықтарын үйлестіре отырып меңгеруін
іске асыру, жастарды өмірге қабілетті, білімді, жан-жақты, ынталы да, іскер, табанды, Отанын
сүйетін азамат етіп тәрбиелеу.
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Өлкетану жұмысының негізі өз туған жеріңді танудан, өлкелік материалдарды пайдаланудан
құралады. Туғaн жер – әр адамның кіндік қаны тамған жері, туып өскен, өнген аймағы. Қазақта
«Әркімнің туғaн жері – Мысыр шahaры» деген сөзі өте терең мағынаға ие. Оны жандандыру
және көркейту біздің алға қойған негізгі мақсатымыз. Осыған байланысты қазіргі уақытта
жастардың бойына, жүрегіне туған жерге деген махаббатын, патриоттық сезімін, сүйіспеншілігін,
адамгершілігін ояту, ұялату мақсатында өлкетану жұмыстарын ұйымдастыру іс-әрекеттерін жүзеге
асыру жолдары қарастырылуда. Өлкетану жұмыстарында біздің жеріміз, орманымыз, тауларымыз,
өзендер мен көлдеріміз, өндіріс орталықтары, білім ошақтары – осылардың барлығы тәрбиелеудің
құнды өлкелік материалы болып табылады.
Қазақстандағы өлкетану танымдық жұмыстары ерте кезеңдерден бастау алған. Яғни, атабабалары өз ұрпақтарын өз жерінің, өлкесінің байырғы кезеңнен қалыптасқан, бойларына сіңген
салт-дәстүрлерімен, наным-сенімдерімен, ескерткіштерімен, тарихымен, табиғат кешендерімен
таныстырған. Белгілі ғалым-тарихшы Д.И.Копыловтың айтуы бойынша: «Ұрпақтардың өз туған
жеріне, оның табиғатына, ата-бабаларының өткен өміріне деген қызығушылығы олар отырықшы
өмір сүре бастағаннан қалыптасты. Ал жазу әдісі бұл дәстүрді нығайтып, одан әрі кеңейтті. Өлке
туралы білімді жинақтау және беру, әрдайым өмірлік мүдделерден туындаған» – деп қарастырған [2].
Өлкетануға қатысты көптеген педагог-ғалымдар әртүрлі тұжырымдамалар, анықтамалар
беріп кеткен болатын. Олардың бірнешеуіне тоқтала кетсем, мысалы, С.О.Шмидт «Өлкетану –
өлкені сүю туралы ұғым» – деп атап өткен болатын. Сонымен қатар «Өлкетану – бұл әртүрлі буын,
әртүрлі білім деңгейіндегі адамдардың арасындағы қарым-қатынас, олардың қызығушылығы мен
жаңаны игеруге деген құштарлығынан тұратын құрылым» – деді [3].
Белгілі ғалым-географ А.С.Барков өлкетануды «кішкене елтану» ретінде қарастырды. Ол:
«Өлкетану – бұл мазмұны мен зерттеудің жеке әдістері жағынан әртүрлі, бірақ өзінің тұтастығы
жағынан өлкені ғылыми және жан-жақты тануға жетелейтін ғылыми пәндер жиынтығы» – деп
тұжырымдаған [4].
Белгілі тарихшы, мәдениет қайреткері Д.С. Лихачев: «Өлкетану адамдарды тек өз туған
жеріне деген махаббатқа емес, сонымен қатар оны танып-білуге, тарихына қызығуға, өнеріне,
әдебиетіне, өз мәдени деңгейін көтеруге көмегін тигізеді. Ол ғылымның ең көлемді түрі» – деп
айтқан болатын [5].
Өлкетану ұғымы ғылымның ерекше саласы ретінде салыстырмалы түрде жақында пайда
болғанын атап өткен жөн. ХІХ ғасырдың соңында өлкетану дамуының бірінші кезеңінде ұғымға
қатысты маңызды сипаттамалар, тек қана өлкетану жұмыстарымен айналысатын ұйымдар пайда
болды, ұғым туралы түсінік аппараты құрылды және практикалық жұмыста алғашқы нәтижелерге
қол жеткізілді. Бірақ білім беруде өлкетану термині әлі болған жоқ. Өлкетану терминін алғаш
рет білім беру жүйесіне орыс педагогы В.Я.Ульянов 1914 жылы «Бастауыш мектептегі тарих
әдістемесінің тәжірибесі» атты еңбегінде енгізген болатын [6].
Өлкетану жалпы педагогикалық материалдың бір бөлігі ретінде рәсімделді, мектеп білім беру
бағдарламаларына енді, ал әдістемелік мақсатта ХІХ – ХХ ғасырдың басындағы педагогтардың
еңбектерінде «Отантану, Отанмен танысу» мағыналарында қолданыла бастады. Яғни бұл
терминді білім берудің жалпы деңгейін арттыру, оқушыларға патриоттық тәрбие беру мақсатында
пайдаланды.
Сол кезеңдердегі білім беру жүйесіндегі өлкетанудың қажеттілігі мен мәні А.В.
Луначарскийдің, Н.К. Крупскаяның, П.В. Ивановтың, К.Д. Ушинскийдің, Д.С. Лихачевтың, Б.С.
Гершунскийдің, Д.С. Ермаковтың, В.И. Загвязинскийдің, Н.В. Кузьминаның, М.И. Морозованың,
И.Д. Зверевтың т.б. еңбектерінде көрініс тапқан.
Ал қазіргі уақыттағы жоғары оқу орындарында жаратылыстану пәндерін өлкетану негізінде
ұйымдастыру және арнайы өлкелік материалдарды пайдаланудың тиімділігі жайлы мәліметтерді
отандық педагог-ғалымдардың: Қ.А. Аймағамбетованың, А.П. Сейтешовтың, Г.А. Умановтың, Ш.Т.
Таубаеваның, З.А. Исаеваның, Ж.Б. Чилдибаевтың, С.Е. Қуанышеваның, Қ.Ә. Жұмағұлованың,
А.З. Сафиуллинның, Ж.Т. Абдрасулованың, Ә.С. Бейсенованың, К.Д. Каймулдинованың, Д.Д.
Байдалиевтың, Г.Қ. Нұрғалиеваның, К.С. Успановтың, А.А. Молдажанованың, А.А. Калюжныйдың,
Г.Б. Ахметованың еңбектерінде, ғылыми-әдістемелік жұмыстарында көре аламыз.
Соңғы кездерде елімізде өлкетануға деген қызығушылық едәуір өсті. Көптеген жергілікті
адамдар, қауымдастықтар өздерінің тарихын жазуға, олар үшін маңызды орындар мен
қайраткерлерді тануға, жергілікті мұражайларды құруға және өлкетануды тарихқа айналдыруға
көп қызығушылық танытып жатыр. Сонымен қатар өлкетану білім беру жүйесінде жан-жақты
дамып, белес алуда.
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Өлкетану жұмыстары арқылы біз – туған жердің тарихын, мәдениетін, географиялық
орталықтарын, табиғат кешендерін, экологиялық, экономикалық жағдайын біле аламыз. Сондайақ өлкетану көмегімен мыңжылдық тарихы бар, әлеуметтік бірліктің негізін қалап отырған ақпарат
пен мәліметтерді меңгере аламыз. Өлкетану жұмыстары туған жердің өткенін және қазіргісін
байланыстыра отырып оқытуда, сонымен қатар болашаққа жол көрсетуде, оны дамытуда маңызды
рөл атқарады. Яғни, өлкетану жұмыстары – үш кезеңді байланыстырып, сабақтастырып жатқан
«алтын көпір» іспеттес.
Өлкетану жұмыстары барлық мәдени күштерді біріктіріп, белгілі бір жердегі ғылымизерттеу жұмыстары арқылы, сол өлкенің дамуына ықпал ету мақсатында жүргізуге бағытталған.
Сонымен бірге, ғылымды өмірге енгізу арқылы өлкеге ұйымдастырылған әрекеттермен әсер ету
болып табылады. Басқаша айтқанда, бұл ғылымды өмірдің үлкен және алуантүрлі мазмұндарымен
толықтыру.
Адамдардың көпшілігі өлкені жай ғана бір облыс немесе аудан деп қарастырып, сонымен
шектеліп қалуы мүмкін. Бірақ түптеп келгенде өлкемізге біздің бүкіл Қазақстан елінің жер аймағы
жатады. К.Д.Ушинский өлкетану жұмыстарын үйден аулаға, одан көшеге, селоға, қалаға, ал
одан кейін бүкіл отанды зерттеуде, сосын әлемді тануда маңызды деп есептеді [7]. Сондықтан
қарапайымнан күрделіге, оңайдан қиынға қарай, білім мен күш-жігерді жинақтап, бүкіл
Республиканы зерттеуде ат салысу керек. Өйткені өлкетану жұмыстарын қазіргі кезде тек ғылыми
мамандар ғана емес, өз өлкесінің кез-келген қарапайым тұрғыны жүргізе алады. Ол тек ізденісті,
талаптылықты, шыдамдылықты және құлшынысты қажет етеді.
Білім беру жүйесінде педагог мамандар бұрын сабақ беру барысында өз пәндерінде өлкетану
жұмыстарын аса қолданбайтын, оны тиімді деп санамайтын. Бірақ қазір педагог өз сабағында
өлкетану жұмыстарын шебер қолдану арқылы, түрлі әдістер мен тәсілдерді пайдалану арқылы
студенттердің пәнге деген қызығушылығын арттырып, ынталандыра алады. Мұндай сабақтар
қызықты, әрі оңай өтеді және жақсы меңгеріледі.
Жоғары оқу орындарындағы өлкетану жұмыстары педагогтан шығармашылықты, көп
ізденісті, жан-жақтылықты талап етеді. Өлкетану жұмыстары міндетті түрде педагогтың
қатысуымен, нұсқауларымен жүзеге асады. Сондықтан педагог кең ауқымды зерттеу процестеріне
даяр болуы тиіс.
Өлкетану жұмыстары педагогтің және студенттердің (болашақ мамандығына) кәсіби
мәдениетінің, шеберлігінің және құзыреттілігінің дамуына, теориялық және практикалық
білімдірінің артуына әсерін тигізеді. Онымен қоса, студенттердің біріншіден, танымдық
қабілеті жоғарылайды, екіншіден, студенттердің байқағыштық қасиеті артады, үшіншіден,
студенттердің өздігінен жұмыс атқару, іздену және әрекет ету қабілеттері дамиды. Сонымен қатар
өлкетану зерттеушілік жұмыстары студенттердің неғұрлым көп білуге деген ұмтылысын, ойлау
қабілетін дамытады, дүниетанымдық көзқарастарын қалыптастырады, интеллектуалдық және
шығармашылық қабілеттерін жоғарылатады, өзіндік білімдерін кеңейтуге үлесін қосады, болашақ
мамандығына деген құштарлығын оятады.
Өлкетану жұмыстарының негізгі ерекшеліктерінің бірі қазір мектепте болсын, жоғары оқу
орындарында болсын, пәндердің көпшілігі тек теориялық тұрғыда өткізіледі, ал практикалық
жұмыстар жеткіліксіз. Яғни, мұғалім сабақты өту барысында дерексіз затты үйретіп, түсіндіргеннен
қарағанда, деректі материалдарды пайдаланып, нақты және жалпы мысалдарды келтіре отырып
өтуі қажет. Ал мұндай сабақты өтуде өлкетану жұмыстарының құндылығы жоғары.
Қазіргі уақытта өлкетану жұмыстары көптеген пәндермен байланысты көрініс тапқан.
Оларға: қазақ әдебиеті, география, экология, биология, тарих секілді пәндер кіреді. Мен биология
сабақтарындағы өлкетану жұмыстарына сипаттама берсем деймін.
Биологиядағы өлкетану сабақтары биолог студенттерге қоршаған ортаның табиғаты, оның
қайнар көздері, ерекшеліктері арқылы білімдерін толықтыра отырып, өлкетанудың маңызын, өлкетану
білімін алу жолының негізгі құралы. Биологиядағы өлкетану табиғат кешендерімен ал нақты, өлкенің
өсімдіктер және жануарлар дүниесінің алуантүрлілігімен танысудан, зерттеуден құралады.
Студенттер өз өлкесінің өсімдіктер дүниесін зерттеу арқылы, өлкенің өсімдік жамылғысымен,
олардың түрлерімен, қазіргі жағдайымен, маңызымен, олардың пайдалы немесе зиянды
қасиеттерімен, қолдану аясымен, қорғау шараларымен, көгалдандыру жолдарымен танысып,
оқып-біледі, меңгереді. Ал, жануарлар дүниесін зерттеу арқылы, өлкенің жануарлар түрлерімен,
олардың маңызымен, пайдалы және қауіпті түрлерімен, кәсіптік маңызымен, қорғау шараларын
ұйымдастыру жолдарымен танысып, оқып-біледі, түсінеді.
Жоғары оқу орындарындағы биологияны өлкетану негізінде оқыту түрлі сабақтар арқылы іске
асуы мүмкін. Оларға лекция сабақтарын, семинар сабақтарын, факультативтік сабақтарды мысалға
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келтіре аламыз. Биологиядағы өлкетану дайындығына арнайы әдебиетпен, анықтамалармен,
жолнұсқаушылармен, өлкетану әдістемелік құралдарымен жұмыс жасау кіреді.
А.З. Сафиуллин жаратылыстану бағытындағы өлкетану үдерісін зерттеп, оқытудың маңызды
әдістері және әдістемелік тәсілдері ретінде төмендегідей мысалдарды көрсетті:
1. түсіндірмелі – иллюстративті, сөздік әдістер (әңгімелесу, сұхбаттасу, түсіндіру) және
өлкетану материалдарының мазмұны бойынша (сызба жасау, карта сызу, гербарий жинақтау)
иллюстрациямен байланысты әдістер;
2. студенттердің өмірлік, танымдық тәжірибесі және өлкетану білімдерін қолдануға
негізделген ішінара іздестіру әдістері (оқыту, қайталау);
3. өлкетану әдебиеттерімен жұмыс жасау әдістері (арнайы оқулықтар, анықтамалар,
баспасөздер);
4. табиғат кешендері мен құбылыстарын тікелей зерттеуді көздейтін зерттеу әдістері
(обьектіні өңдеу, бақылау, зерттеу) [8].
Бұдан басқа биологиядағы өлкетану жұмыстарында көптеген әдістерді қолдануға болады.
Оларға: картографиялық әдіс, статистикалық көрсеткіштер әдісі, экскурсия және жорық
ұйымдастыру әдісі, далалық әдісі, бақылау әдісі, көзбен шолу әдісі, фото және видеокөрініс секілді
әдістер жатады.
Картографиялық әдіс – өлкенің, зерттеліп жатқан нақты аймақты картаға түсіруден немесе
арнайы карта жасаудан құралады.
Статистикалық көрсеткіштер әдісі – бастапқы және соңғы сапалық өзгерістерді сандық
көрсеткіштер арқылы зерттеу әдісі.
Экскурсия және жорық ұйымдастыру әдісі – студенттерді зерттелу аймағына, табиғат аясына
серуендеу арқылы іске асады.
Бақылау және көзбен шолу әдісі – зерттелу обьектісін байқау, бақылау сияқты іс-әрекеттерден
тұрады.
Фото және видеоролик әдісі – зерттелу обьектісін суретке түсіруден, оны жинақтаудан
құралады.
Мұндай әдістер студенттің өздігінен жұмыс жасау, сыни ойлау, іздену, бағдарлық қабілеттерін
арттырады. Сонымен қатар өлкетану жұмыстарын түрлі ақпарат көздерін, құрылғыларын
пайдалану арқылы, танымдық ойындар ұйымдастыру арқылы қызықты өткізуге болады. Сондайақ студенттерге арнайы жобалық жұмыстарды, зерттеу жұмыстарын, интернет құрылғыларын
пайдалану жолдарымен презентация ұйымдастыру секілді тапсырмалар беру арқылы одан әрі
білімдерін жоғарылатуға, тақырыпты дұрыс түсіндіруге мүмкіндік артады.
Өлкетану жұмыстары бірнеше адаммен ғана емес, үлкен ұжыммен, топпен жұмыс жасауды
талап етеді. Мұндай зерттеу жұмыстарында өлкетану – педагог мен студенттің, студенттердің
өзара қарым-қатынасын, ұйымдық қабілетін, іс-әрекеттерін, нәтижелігін жақсартуда маңызды рөл
атқарады. Өлкетану студенттерді өз зерттеулерін жүргізуге, оларды талдауға және өз бақылаулары
жайында есеп беруге итермелейді. Нәтижесінде, студенттер тек ауызша ғана емес, нақты білімге
ие болады, олардың логикалық ойлау қабілеті жоғарылайды.
Өлкетану жұмыстары білім ошағын өмірмен тікелей байланыстырады. Яғни, студенттер өз
өлкесінің табиғатын меңгеру арқылы, күнделікті өмірде алған білімдері мен біліктерін қолдана
алады, туындайтын проблемаларды шешу дағдыларын қалыптастырады, болашақта өз өлкесінің
табиғат кешендерін жетілдіруге, дамытуға, қорғауға дағдыланады. Сондай-ақ еліміздің түрлі
өлкелерінде орын алып жатқан, табиғат жағдайларының нашарлауына байланысты, экологиялық
проблемалардың, шиеленістердің болмауына, туындамауына немесе азаюына өз септігін тигізіп,
шектеу қоя алады.
Өлкетану жұмыстарын жоғары оқу орындарында жүргізу, оны тіпті жеке пән ретінде білім
бағдарламасына енгізу қазіргі уақытта жан-жақты қаралып жатқан мәселе. Алғаш рет жоғары
оқу орындарында «Өлкетану пәні» 2018 жылы Абай атындағы ҚазҰПУ-де енгізілді. «5В011600География» мамандығы бойынша бакалавриатқа арналған білім беру бағдарламасының «Арнайы
пәндер» модуліне 6-семестрде «Өлкетану» пәні 3 кредиттік (135 сағат) өлшемінде міндетті пәндер
компоненті ретінде енгізіліп, оның типтік оқу бағдарламасы жасалынған болатын [9]. Биология
мамандықтары бойынша бұл пән әлі арнайы бағдарламаға енгізілмеді. Бірақ басқа пәндермен
кіріктіру арқылы арнайы курс ретінде 2017-2018 жылдардан бастап өткізу жүзеге асырылуда.
Қорыта келе, биологиядағы өлкетану жұмыстары биолог студенттерді жергілікті жерді
зерттеуде, табиғат кешендерімен, өсімдіктер және жануарлар алуантүрлілігімен таныстыруда
үлкен рөл атқарады. Өлкетану жұмыстары адамның өлкесіне деген махаббатын, патриоттық
сезімін тәрбиелеудің, адамгершілік, экологиялық, эстетикалық білімдерінің дамуының, жеке
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тұлға ретінде қалыптасуының, танымдық қабілетінің жоғарылауының, болашақ мамандығына
деген сүйіспеншілінің артуының, қазіргі заман талабына сай азамат болып қалыптасуының
негізгі іргетастарының бірі болып табылады. Сонымен қатар өлкетану жұмыстары студенттің
шығармашылық қабілетін, логикалық ойлау, өзіндік іс-әрекет жасау қабілеттерін арттырады.
Сондықтан жоғары оқу орындарындағы биология сабақтарында өлкетану жұмыстарын
ұйымдастыру маңызы жоғары алға қойылған негізгі талаптардың бірі.
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Биология сабағында жұмыс істеу үшін тағы бір маңызды дидактикалық материал бейнелеу
құралдарын пайдалану болып табылады. Көрнекі құралдар білім алушылардың өзіндік жұмысына
негіз бола алатынын атап өтті. Бұл жағдайда мұғалімнің рөлі тапсырманы анықтаумен және
білім алушының қызмет бағытымен байланысты. Сондай-ақ білім алушылардың биология курсы
бойынша биологиялық білімдерін тексеруде тесттік жүйені қолдану тиімді. Тест жүйесі бойынша
жауап тез алынады, жазуға уақыт аз жұмсалады, ойлауға уақыт көп болады.
Түйін сөздер: регионалды, дидактика, білім, муляж, констатация, дамыту.
Биология сабақтарында қолданылатын көрнекілік табиғи түрде және суреттер түрінде
ұсынылуы мүмкін. Дидактикалық мүмкіндіктерге байланысты көрнекіліктің белгілі бір түрлері
сабақ барысында пайдаланылатын орын таңдап алынады.
Сабақ үшін оның мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келетін көрнекі құралдар таңдалады, ең
жақсы зерделенетін құбылыстарды бейнелейді және білім алушыға белгілі бір қасиеттері бойынша
объектілерді біріктіруге немесе осы сабақта қалыптасқан түсінік немесе ұғымдар негізінде жатқан
құбылыстар мен процестердің заңдылықтарын түсіндіруге мүмкіндік береді.
Көрнекілік материалдарды пайдалану тиімділігі, егер білім алушыларды қабылдауға
басшылық ретінде әрекет ететін мұғалім тарапынан берілетін түсіндірмелермен қоса жүреді [1].
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Көрнекіліктің тағы бір маңызды қасиеті олардың тікелей бақылауға қол жетпейтін фактілер,
құбылыстар арасында байланыс жасау үшін негіз ретінде пайдалану мүмкіндігі болып табылады.
Мұғалімнің түсініктемелері білім алушының назарын объектінің немесе құбылыстың белгілі бір
сипаттарын бақылауға және деректерді бақылау процесінде оларды талдауға және қорытындыларды
қалыптастыруға бағыттайды [2].
Көрнекі құралдар білім алушылардың өзіндік жұмысына негіз бола алатынын атап өтті.
Бұл жағдайда мұғалімнің рөлі тапсырманы анықтаумен және білім алушының қызмет бағытымен
байланысты [3].
Биология сабағында жұмыс істеу үшін тағы бір маңызды дидактикалық материал
бейнелеу құралдарын пайдалану болып табылады. И.А. Зорковтың және олар әртүрлі: муляждар
мен модельдер; кестелер, ғалымдардың портреттері, дидактикалық үлестірме материалдар,
географиялық карталар, суреттердің репродукциялары [4].
Қалыптастыру эксперименті кезінде 7-сынып білім алушыларында регионалдық
дидактикалық тапсырмалармен толықтырылған тізбектелген сабақтар жүргізілді.
Экспериментінің мақсаты – білім алушылардың биология курсы бойынша биологиялық
білімдерін қалыптастыруда регионалдық дидактикалық тапсырмаларды қолдану тиімді екенін
анықтау.
Білім алушылардың биология курсы бойынша биологиялық білімдерін тексеруде тесттік
жүйені қолдану тиімді. Тест жүйесі бойынша жауап тез алынады, жазуға уақыт аз жұмсалады,
ойлауға уақыт көп болады. Тестке қойылатын негізгі талптар: жас ерекшеліктеріне, шама
шарқынына лайықты, білім алушыларды ойландыратындай қызықты етіп қарастырылуы керек.
Бақылау эксперименті барысында екі сыныптан да тест алынды. Оның нәтижесінде білім
алушылардың констатациялық кезеңге қарағанда білімінің жоғарылағаны байқалды.
Деңгей
сынып
7 «С» сыныбы
12 білім алушы
7 «В» сыныбы
12 білім алушы

Жоғары
Білім
%
алушы саны
9
75
9

Орташа
Білім
%
алушы саны
3
25

75

3

25

Төмен
Білім
алушы саны
-

%
-

Кесте 1. 7 - сынып білім алушыларының білім деңгейі (бақылау кезеңі).
Бақылау экспериментінің нәтижесі бойынша эксперимент сыныбында «жоғары» деңгейді
9 білім алушы (75%), «орташа» деңгейді 3 білім алушы (25%) көрсетсе, ал бақылау сыныбында
«жоғары» деңгейді 9 білім алушы (75%), «орташа» деңгейді 3 білім алушы (25%) көрсетті (1-сурет).

Сурет 1. 7 - сынып білім алушыларының білім деңгейі (бақылау кезеңі)
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Сонымен экспериментті қорытындылайтын болсақ 7 «С» сыныбының білім сапасының
жоғарылағанын көреміз, оның көрсеткішін келесі кесте мен суреттен көре аламыз.
Деңгей

Жоғары

сынып
Білім алушы саны
Экспериментке дейін
2
Экспериментен кейін
9

Орташа

Төмен

% Білім алушы саны % Білім алушы саны %
16,7
7
58,3
3
25
75
3
25
-

Кесте 2. 7 «С» сынып білім алушыларының салыстырмалы білім деңгейі.
Егер экспериментке дейін 12 білім алушының 2-і (16,7%) жоғары деңгейге, 7-і (58,3%)
орта деңгейге, 3-і (25%) төменгі деңгейге үлгірсе, эксперименттен соң үлгірім деңгейі 12 білім
алушының 9-ы (75%) жоғары деңгейге, 3-і (25%) орта деңгейге көтерілгенін көрсетті (2-сурет)

Сурет 2. 7 «С» сынып білім алушыларының салыстырмалы білім деңгейі (эксперимент
қорытындысы) бақылау экспериментінің қорытындысы
Эксперимент барысында байқаудың әр түрін қолдана отырып, көптеген ғалымдардың
пікірлерін ескере келе, біз білім алушылардың биология курсы бойынша биологиялық білімдерінің
қалыптасуын дамыту үшін регионалдық дидактикалық материал тапсырмаларды қолданудың
нәтижелі болу шарттарын тауып, қалыптастырдық. Біздің ойымызша мұндай шарттарға
төмендегілерді жатқызуға болады:
− дидактикалық тапсырмалардың жаңа түрлерін ойлап табу;
− дидактикалық тапсырмаларды білім алушыларға ұсынудың жолын, әдіс-тәсілін білу керек;
− дидактикалық тапсырмалар мен дидактикалық ойынның мазмұны балалардың жас
ерекшеліктеріне, қызығушылықтарына үйлесуі керек;
− дидактикалық тапсырмалар сабақтың тақырыптарына сай қолданылуы керек;
− білім алушының шығармашылықпен айналысуына мектепте, сабақ үстінде, үйде қолайлы
жағдай туғызу.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ
ОБУЧЕНИЯ НА УРОКАХ ХИМИИ
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PhD, КазНацЖенПУ, г. Алматы
П.А. Ашимова
Студент, КазНацЖенПУ, г. Алматы
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Инновационные условия к образованию предполагают значительную динамичность
обучаемого, его творческое переосмысливание приобретенных сведений, по этой причине с целью
достижения качества образовательных услуг следует применение нынешних интерактивных
образовательных технологий. Интерактивные формы и приёмы можно использовать абсолютно
на всех стадиях урока, многие из них универсальны, хорошо подойдут с целью изучения
материала по многим дисциплинам. Интерактивные технологии формируют комфортные
обстоятельства обучения, за которые любой учащийся чувствует собственную успеваемость также
интеллектуальную возможность, то что также создает продуктивным сам процесс обучения.
Ключевые слова: интерактивные методы обучения, форма активизации познавательной
деятельности, интерактивные компьютерные технологии, групповая работа, химия.
Современная школа на данный момент, ставит новую воспитательно-образовательную
задачу перед учителем: самостоятельная независимая творческо-поисковая работа учащихся,
которую надо эффективно решать за определенное отложенное количества предметных часов. Я
считаю, что интерактивную технологию необходимо применять и использовать гораздо обширнее
и систематичней на уроках. Использование такого приёма займёт на уроке 7-10 минут, и за одно
решит массу воспитательных и развивающих задач [1].
Интерактивное обучение – это диалоговое обучение. Строится на линиях: ученик – ученик,
ученик – группа учащихся, ученик – класс, группа учащихся – класс, ученик – компьютер.
Из разнообразных современных методов обучения, основную значимость предлагаются
интерактивные. Данный метод, в прочие от других, способствует развитию абсолютно всех
ключевых компетенций у учащихся.
Таким образом, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обучение. Диалог
вероятен также при классических способах преподавания, однако только в линиях “учитель –
ученик” либо “учитель – категория обучающихся (аудитория)” рис.1. [2].

Рис 1. Интерактивный метод.
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Таким образом основные задачи интерактивных методов обучения предоставлены в табл.1.
№
1
2
3
4
5
6

Задачи интерактивных методов обучения
Побуждение и повышение интереса учащихся к обучению.
Увеличение эффективности усвоения учебного материала.
Обеспечение ученикам возможности независимого поиска учебной данных, путей также
альтернатив решения установленной учебной также научной задачи.
Формирование взаимодействия среди обучающимися в период образовательного процесса,
развитие способностей деятельность во коллективе.
Развитие у обучающихся мастерства выражать также отстаивать свое суждение, обосновывать его.
Развитие также формирование требуемых актуальных также профессиональных навыков.

Табл. 1. Основные задачи интерактивных методов обучения [3].
Все без исключения технологические процессы интерактивного обучения разделяются в
неимитационные также имитационные.
Неимитационные технологические процессы никак не предполагают построение моделей
исследуемого явления также работы. Имитационные игры могут использоваться с целью
решения задач обучения также развития, принятия хозяйственных решений, координационного
проектирования, изучения научно-технических также социальных действий, активизации
креативного мышления.
Неимитационные
Проблемное обучение
Практическое занятие
Семинар
Дискуссия
Проблемная лекция
Конференция

Имитационные
Неигровые
игровые
Анализ конкретных ситуаций
Деловая игра
Имитационные упражнения
Игровое проектирование
Действие по инструкции
Разыгрывание ролей

Табл. 2. Классификация интерактивных методов обучения [4].
В своей работе использую следующие интерактивные формы обучения: индивидуальный
устный опрос, дискуссия, ИКТ, цикл Колба, формула ПОПС, проблемные ситуации, игровые
методы, метод проектов, работа в малых группах и т.д. Для рассмотрения результатов мне было
легче взять девятые классы. В каждом классе у нас имеются учащиеся активисты, которые знают
многое и в процессе познания, дети среднего уровня познания и сложные дети.
ПОПС-формула – это механизм персонального контролирования качества освоения знаний
согласно всем гуманитарным дисциплинам, что ориентирован в рефлексию обучающихся.
Данный метод я применила на уроке у 9-х классов на тему «Фосфор и его соединения». Почему
для получения урожая необходимо ежегодно вносить фосфорные удобрения в почву? П-позиция
«я считаю, что» …О-объяснение «потому что» ...П-пример «я могу доказать это на примере»...Сследствие «исходя из этого, я делаю вывод о том, что».
ПОПС-формула дает возможность учащемуся обучиться грамотно излагать собственные идеи,
высказывать мысли также устремляться к постижению нового, основываясь в личный навык [5].
Рассмотрим цикл Колба, как я его применила также у 9-х классов на тему «Скорость химической
реакции» Колба цикл – это корпоративное. Цикл обучения Колба, рассчитанный в освоение 4-х
стадий: с мыслительного ко функционирующему. Во мысли модели преподавания заложен правило
передвижения согласно окружению, протекая все без исключения 4 стадии, никак не подчеркивая
также никак не перепрыгивания посредством тот или иной- в таком случае стадия [6].
Сначала обнаруживаются их трудности, потом исследование данного материала изнутри
блока, равно как дополнительные вложения цикла Колба. В своей работе на первом этапе я показала
видео- лабораторная работа, в котором рассматривается один из факторов скорости химической
реакции. Далее мы проводим рефлексию по следующим вопросам: а) Дайте название проведенному
опыту? б) Что наблюдали? в) Какие были результаты? г) Напишите уравнение реакции? д) Почему
с Н2SO4 реакция идет интенсивнее, чем с CH3COOH.
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По сказанным ответам я сделала выводы вместе с учащимися. И на последнем этапе для
закрепления, провели эксперимент – подобную лабораторную работу. Цикл обучения Колбасложенный процесс существующего также полученного навыка со последующим обдумыванием,
размышлением со дальнейшим направленным действием [7].
На начальном этапе эксперимента были проверены и проанализированы уровень знаний
учащихся по химии и их соответствие. Этот этап эксперимента осуществлялся методом наблюдения
за ходом уроков, проведения беседы с учащимися, учителями. В дальнейшем эксперимент проводили
в 9 «L» класс, а контрольный класс был 9 «В». В ходе проведения эксперимента были даны
рекомендации по проверке знаний учащихся, оцениванию, повышению интереса к предмету [8].
В заключение отметим, что использование интерактивных методов обучения для развитии
познавательной активности школьников по химии очень эффективно. Применение интерактивных
методов обучения на уроках, это лишь способ для достижения той атмосферы в классе, которая
наилучше влияет пониманию духа сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности,
повышает познавательный интерес учащихся к предмету. Занятия, построенные в интерактивном
режиме, вызвали заметный интерес у учащихся потому, что нарушили привычный порядок
работы на уроке, позволили каждому побыть не в роли пассивного слушателя, а в роли активного
участника, организатора учебного процесса. Об отношении учащихся к урокам, построенным в
интерактивном режиме, говорят результаты успеваемости и активности учащихся на уроке [9].
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ХИМИЯ ПӘНІН ОҚЫТУДАҒЫ ҮЙ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ
ЭКСПЕРИМЕНТТІҢ МАҢЫЗЫ
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П.ғ.м., оқытушы, ҚазҰлтҚызПУ, Алматы қ.
Химия – адамзат тіршілігінде әлдеқайда ерте қолданысқа ие болып, ғылым ретінде XVIIXVIII ғасырларда қалыптасып, қазірде өз маңызын жоймаған күрделі ғылым. Ол металлургия, тері
илеу, қолөнер ісінде әртүрлі бояулар, қыш, шыны және кәрлен жасауда т.б. өндіріс салаларында
кеңінен қолданылады. Химия эксперименттік ғылым болғандықтан, оны оқып бастағанда
қауіпсіздік техникасы ережелері, заңдары, ұғымдарымен қатар сабақтан бөлек үй жағдайында
жасауға мүмкін эксперименттердің де маңызы аз емес. Осыған орай, бұл мақалада 7-сынып
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оқушыларына химияны түсіндірудегі, әр оқушының өзі үйде жасай алатын эксперименттер
жайлы мәлімет беріледі.
Түйін сөздер: зат, қоспа, әдіс, агрегаттық күй, индикатор, реакция, экперименттің маңызы.
Жұмыстың мақсаты 7-сынып оқушысын химияға қызықтыру мақсатында үй жағдайындағы
экперименттік жұмыстарды орындату. Әдіс – көздеген мақсатқа жетудің ынғайланған тәсілі,
тәртіпке келтірілген қызмет жүйесі. Олар: сөздік әдіс (әңгіме, түсіндіру, кеңесу, баяндау, кітаппен
жұмыс), сезімдік қабылдау немесе көрнекілік әдіс (кесте, сызба – нұсқа, модель, кинофильм, үлгі),
практикалық әдіс (тәжірибе, зертханалық жұмыс, аспаптар құрастыру,есептер шығару).
Жұмысты бастамас бұрын, химия ғылымының қалай пайда болғанына тоқталуымыз керек.
Ертеректе, химиялық процесті қолдану металдарды алуға және олармен жұмыс жасауға және
қыш өндіруге қатысты болды. Бұл өнер ешқандай теориялық негізсіз жүзеге асырылды, бірақ
көбінесе материалдардың ұзақ тәжірибесін көрсететін қарапайым шеберлікті қолданады. Алғашқы
уақыттары көптеген металдар, қышқылдар, сілтілер, басқа да химиялық заттар белгісіз болды. Ең
алғашқы алынғын бағалы металл алтын болатын. Ертеде, құрамы химиялық элементерден тұратын
заттарды сүйектерден, тастардан, мүйіздерден жасалғаны белгілі. Бірақ ол уақытта оның құрамына
ешқандай зерттеу жүргізілмей, тек практикалық тұрғыда жүзеге асырылып отырған болатын [1].
Ең алғаш рет негіздер, қышқылдар, минералдардың ашылуын мұсылман ғалымдарының
зерттеулерімен байланысты. Мұсылман ғалымдары азот қышқылы, күкірт қышқылы, калий,
аммиакты су, нитраттар, калий селитрасы, спирт сияқты көптеген күрделі химиялық заттарды,
сондай ақ, сублимация мен сынапты ашып, күкірт және нафтаның алынуын анықтады. Химия
саласындағы танымал ғалымдардың бірі Жабир бин Хаййан тәжрибелерінің нәтижесінде
қолданбалы химияға көп жаңалықтар енгізді, жаңа әдістер шығуына және басқа да жаратылыстану
ғылымдарында жаңа ой-пікірлер тууына жол ашқан болатын.
Химиялық тәжірбиелер – оқушылардың білімін, іскерлігін және дағдыларын тексерудің,
арттырудың әдісі ретінде қолданылады. Ол оқушылардың бақылаушылық, ізденушілік қабілетін
дамытып, білімді өз бетімен алуға және оны жетілдіре түсуге, алған білімдерін іс жүзінде қолдана
білуге тәрбиелейді.
Химия – бүкіл әлемдегі заттардың құрамы мен құрылысын, олардың бір – біріне айналу
заңдылықтарын зерттейді. Демек, химияны бастау кезінде заттар және қоспалар деген тақырыпқа
тоқталуымыз қажет.
I – тарау Қоспалар және олардың құрамын (гомогенді, гетерогенді) зерттеу мақсатында,
оқушыларға алдымен, гомогенді – құрамындағы бөлшектері микроскоп арқылы көрінбейтін
қоспа, ал гетерогенді – құрамындағы бөлшектер көзбен немесе микроскоппен көрінетін қоспалар
екені теориялық тұрғыдан түсіндіріледі. Кейін, алған малыметтерін қолданып, дәлелдеу үшін
практикалық тапсырмалар беріледі. I – тапсырма: шәй мен сүтті, су мен ас тұзын араластыру.
Айырмашылығын байқайды және түсіндіреді [2].
II – тарау Физикалық және химиялық құбылыс. Физикалық – заттардың молекулары өзгеріске
ұшырамайтын, ал химиялық – бір заттан екінші бір зат түзілетін құбылыстарды айтады. Физикалық
белгі: заттардың өз агрегаттық күйі мен пішіні өзгереді, табиғаты өзгермейді. Химиялық белгі:
тұнба түзіледі, түсі өзгереді, иіс пайда болады, газ, жылу мен жарық бөлінеді деп, теориялық
анықтама беріліп, көрнекілік тәжірбиелер орындалғаннан кейін, уй жұмысы ретінде практикалық
тапсырма беріледі. II – тапсырма: Ата – ананың немесе кез келген ересек адамның бақылауымен,
тәжірбеге қант, су, темір табақшаны алып, алдымен қант пен суды стақанда араластырады, кейін
қантты темір табақшаға салып жалында қыздырады. Жасаған екі тәжірбиені салыстыра отырып
қайсысы физикалық және химиялық екендігін анықтайды [2].
III – тарау Химиялық реакциялар. Бұл тарауда оқушылар алдымен теориялық тұрғыдан
қышқылдар мен сілтілер жайлы мәлімет алады, олардың химиялық қасиетімен танысады. Қышқыл
мен сілті ерітінділері әсерінен түсін өзгертетін заттар – индикаторлар (көрсеткіш) және олардың
өзі химиялық (лакмус, метилоранж, фенолфталин) және табиғи (жүзім, қызылша шырындары,ирис
гүлінің қайнатпасы, шие шырыны) болып бөлінетіндігін анықтайды. Эксперименттік тапсырма
беріледі. III – тапсырма: Стақанға су құйып, фенолфталин таблеткасын(ол дәріханада «пурген»
деген атпен сатылады) ерітеді. Мөлдір ерітінді алынады. Содан кейін ас содасының ерітіндісін
үстіне құяды. Ерітінді таңқурай түске боялады. Үстіне сірке суының немесе лимон қышқылының
ерітіндісін тамызады. Ерітіндінің түссізденуінен бейтараптану реакциясы екендігін іс жүзінде
анықтайды [2].
VI – тапсырма: тағы бір қышқылдардың қасиетін, ерекшелігін, сондай ақ әсерін түсіндіруге
арналған қауіпсіз экспериментті тапсырма ретінде беруге болады. Бұл экспериментті «резинке
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жұмыртқа» деп атасақ болады. Бұл үшін оларға, кез келген 2 шыны стақан, 2 жұмыртқа және сірке
қышқылы қажет. Оқушылар экспериментті жасау барысында үй жағдайындағы барлық қауіпсіздік
ережелерін сақтауы шарт! 2 стақанға сірке қышқылы ерітіндісін құйып, онын үстіне бір шикі,
бір қатты піскен жұмыртқаны салады. 5 минут көлемінде болып жатқан құбылысты байқайды.
Стақандағы 2 затты жоғары жаққа қойып, 3 күн күтеді. Содан кейін, 2 стақандағы құбылысты
салыстырады. Төменде берілген реакцияның экпериментпен байланысын түсіндіреді.
CaCO3 + 2CH3COOH = (CH3COO)2Ca + CO2 + H2O
Эксперимент нәтижесінде оқушы қышқылдың тұздармен әрекеттесуін, олардың қандай
қасиет көрсететінін бақылап, іс жүзінде жүргізеді [3].
Алынған мәліметтерді пайдалана отырып, ғылыми жұмысымды дәлелдеу мақсатында, №62
Ш. Смаханұлы атындағы гимназия мұғалімімен байланыс жасап, оқушыларға жоғарыда көрсетілген
тапсырмалар берілді. Нәтижесінде: оқушылардың басым бөлігі (60 %) берілген экперименттерді
дұрыс орындап, тақырыпты ашып түсіндіре білді. Арасында (20 %) тапсырмаға қызығушылық
танытып, талпынды. Ал қалған (20 %) оқушылар алған теориялық мәліметтерін жаттанды түрде
айтып берді, олардан сабақтың соңында қайта сұрау барысында ұмытушылықтар байқалды.
Бірақ, оларда эксперименттік тапсырманы орындаған оқушылардың түсіндіруін бақылай отырып,
тақырыпқа қызығушылықтары артты.

Сурет – 1. Мектеп оқушыларының үйде жасаған эксперименттері арқылы сабақты түсінуі.
Жұмыстың қорытындысы, жиналған мәліметтерді пайдалана отырып, оқушыларға теориялық
білім мен көрнекілік тәжірбиелерден бөлек, үй жағдайындағы эксперименттердің білім сапасына
әсер ететіндігі анықталды. Сөзімнің дәлелі ретінде Конфуцийдің: «Маған айтсаң – мен ұмытып
қалам, көрсетсең – есте сақтаймын, өзіме жасауға мүмкіндік берсең – мен үйренемін», деген
сөзің келтіремін. Алдағы зерттеу мақсатым, оқушылармен жұмыс жасау барысындағы қауіпсіз
эксперименттерді жинақтау, оларды қолдану барысында оқушылардың білім сапасының өсуін не
төмендеуін есептеу және бақылау.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
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ҚАЗІРГІ ЖАСТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ
САНАСЫ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ МӘДЕНИЕТІ
А.Б. Қанатбаева
Магистрант, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, Қарағанды қ.

Бұл мақалада құқықтық сана мен құқықтық мәдениет мәселелері жан-жақты талданады,
олардың құрылымы анықталады, мазмұны белгіленеді. Құқықтық сана мен құқықтық мәдениеттің
арақатынасы мен өзара байланысы айқындалып, олардың жалпы жақтары мен жеке ерекшеліктері
көрсетілген.Құқықтық нигилизмнің бүгінгі күнгі маңызы, өзектілігі. Болашақ ұрпақтың құқықтық
сананың дамуына әсер ететін көзқарастары. Құқықтық нигилизмді еңсерудің бағыттары.
Түйін сөз: құқықтық сана, құқықтық мәдениет, құқықтық нигилизм, нигилизм субъектісі,
қоғамдық қатынас.
Мемлекет және құқық теориясы тек мемлекеттік құқықтық құбылыстарға ғана тән болмай,
сол мемлекеттік құқықтық құбылыстарды қабылдау, түсіну, соған баға беру жөніндегі адамдардың
санасына да көңіл бөледі. Бұл тақырыптың маңыздылы – құқықтық сана арқылы құқықтың
өзектілігін анықтай аламыз. Сонымен қатар қоғамның даму деңгейін біле аламыз.
Құқықтық нигилизм мәселесі Қазақстанда бүгінгі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан емес. Ол
мемлекеттік мәнге ие және орынды шешуді талап етеді. Біздің заманымызда қоғамның құқықтық
санасында дағдарыс құбылыстары айқын көрінуде. Жағымсыз құбылыстарды ауыр қабылдау,
ойланбаған іс – әрекетке бейімділік, эмоциялық, құқық бұзушылыққа бейімділік, конформизм,
қиын сәттерді ауыр қабылдау – қазіргі заманғы қоғамның, атап айтқанда жас ұрпақтың
сипаттамасы. Бұл жағдай жас қоғамда құқық бұзушылықтардың, қылмыстық бейімділіктің
пайда болуына ықпал етеді. Бұл қазіргі қоғамда құқықтық нигилизмнің теріс формалары болып
табылатын және олардың құрбаны болып табылатын жастар мен жасөспірімдер арасындағы
қылмыс, экстремизм. Бұл құбылыстар мемлекет пен қоғамға зиян келтіреді, сондай-ақ олардың
дамуын тежейді.
Т.Н. Радько «Құқықтық нигилизм субъектінің (индивидтің, топтың, сыныптың) белгілі бір
құқықтық құндылықтарға, құқықтық нормаларға, құқықтық көзқарастарға, құқықтық идеалдарға,
құқықтық мемлекетке, құқықтық қатынастарға теріс қатынасын білдіреді. Бұл-әлем мен әлеуметтік
мінез-құлықтың өзіндік түрі».
Жас ұрпақтың құқықтық санасының дамуына әсер ететін түрлі көзқарастар бар. Құқықтық
нигилизмнің негізгі көзқарастарының бірі – отбасы, дәлірек айтқанда, отбасының өзі емес,
құқықтық нигилизмді көрсететін ата-аналар болып табылады. Өйткені, ата-ана – өз перзенті үшін
үлгілі. Отбасында баланың адамгершілік, мінез-құлық және мораль, заңдылық, әділдік нормалары
туралы түсінігі қалыптасады.
Сондай-ақ, құқықтық нигилизмнің дамуына БАҚ үлкен ықпал етеді. Тұлғаның құқықтық
санасына және құқықтық мәдениетіне әсер етудің жүйе құраушы факторы рөлінде ақпарат
болады. Бұл өскелең, жас қоғамның құндылық-құқықтық бағдарын дамытудың маңызды шарты.
Ақпараттық фактор құқықтық ортада басты рөл атқарады. Бұл жеке және жаппай құқықтық санаға
әсер ететін ақпараттық жүйелердің жылдам дамуымен түсіндіріледі.
Бүгінгі таңда елімізде оқып жүрген жастардың құқықтық санасын қалыптастыру үдерістерін
зерделеу маңызды мәнге ие болып отыр. Бұл өте маңызды, өйткені психологиялық-құқықтық
дағдарыс жас ұрпақтың құқықтық санасын ғана емес, бүкіл қоғамның құқықтық санасын да
көшіреді. Жастардың құқықтық санасының даму деңгейінен, оның құқықтық бағдарынан,
құқықтық белсенділігінен, білімділігінен және т. б. оның құқықтық мемлекетті құруға, қоғамның
даму процесіне, қылмысқа қарсы күреске ықпал ету мүмкіндіктеріне негізделеді. Сондықтан
жас ұрпақтың санасында болып жатқан барлық үдерістерді түсіну, үрдістерді болжау және
проблемаларды шешуді іздеу маңызды.
Көптеген ғылыми жұмыстарда зерттеу пәні құқықтық сана болып табылады. Оны заңгерлер,
педагогтар, психологтар, философтар, әлеуметтанушылар қарастырады. Түрлі ғылыми пәндер
шеңберінде құқықтық сананы белгілі бір көзқарас бұрышымен қарастыруға болады. Әр түрлі
құралдар, түсініктемелер, тәсілдер қолданылады. Қазіргі уақытта «құқықтық сана» ұғымының
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нақты анықтамасы жоқ, бірыңғай пікір жоқ. Мұны құқықтық сана күрделі психологиялық, сондайақ заңдық, адамгершілік феномен болып табылатындығымен түсіндіруге болады.
Әлеуметтік құбылыс ретінде құқық адамдардың оған теріс немесе оң көзқарасын тудыруы
мүмкін. Адамдар құқықтық реттеумен, мемлекет пен құқықты түсінумен байланысты барлық
нәрселерге өздерінің көзқарасын әр түрлі нысандарда білдіре алады. Құқықтық сананың көмегімен
қоғамның құқықтық суреті қалыптасады.
В.В. Лазарев «құқықтық сана – құқықтық білім және құқық пен оны іске асыру практикасына
бағалау қатынастары, заңдық-маңызды жағдайларда адамдардың мінез – құлқын (қызметін)
реттейтін әлеуметтік-құқықтық қондырғылар мен құндылықтық бағдарларды көрсететін
ұсынылған сана саласы немесе саласы» деп есептейді.
Құқықтық сана құқықтық жүйемен тығыз байланысты, құқық тәртібі мен адамдардың қажеттіліктерін, мүдделерін толық түсіну болып табылады. Құқықтық сана-сезімге, ойға
негізделген психологиялық тарап тән. Құқықтық санада оң және теріс заңдық сезімдер болуы
мүмкін.
Құқықтық сананың негізі құқық нормаларымен реттелетін қоғамдық қатынастар болып
табылады. Құқықтық сана адамның ақыл-ойының дамуымен, оның психологиялық жай-күйімен
тікелей байланысты. Қазіргі қоғамда құқықтық санадан басқа сананың басқа да түрлері бар:
моральдық, адамгершілік, саяси. В.И. Власов «адамгершілік бағдарлар, жақсылық, жамандық
және әділдік туралы түсініктер, құқықтық көзқарастардың мазмұнын аша отырып, көптеген
жағдайларда олардың қалыптасуының негізі болады» деп санайды. Адамгершілік деңгейінің
төмендеуі құқықтық санаға теріс әсер етеді,құқыққа ұқыпсыз көзқарас қалыптасады.
«Құқықтық сана-сезімнің қоғамдық сананың түрі ретінде тек қана белгілі бір ой, ұғым,
құқық туралы сезім класс немесе бүкіл халықтың санасында жаппай таралып, пайда болады».
И.А. Ильин «құқық – сана тілі бойынша сөйлейді және саналы тірі жандарға қарай бағытталған»
деп айтқан. Адамның санасында объективті шынайылылық бейнесі көрініс табады, демек сана
да құқықтық категориядағы білім, түсінік, құқықтық тәжірибе,әрекет етіп тұрған қатынастарда
көрінетін объективті белгілерге ие.» деп атап өтті. Егер жеке құқықтық сананы терістесе, онда
жекелеген адамдардың қылмыс жасау фактілерін түсіндіру қиын болады.
Сапарғалиев Ғ.С., Ибраева А.С. көзқарасы бойынша, құқықтық сананы қоғамдық сананың
жеке бір саласы дей келе, оған мынадай анықтама береді: «Құқықтық сана дегеніміз – Қазақстан
Республикасы азаматтарының жүзеге асырылып жүрген заңдарға, оларды қолдануға, азаматтардың
құқықтары мен бостандықтарына және қалаулы құқыққа, басқа да құқықтық құбылыстарға құқық
сезімдерінің, көзқарастарының, пікірлерінің, бағаларының жүйесі» бес бейне, яғни, құқықтық
болмыс жөнінде білімдер, құқықты бағалау және оны жүзеге асыру тәжірибе, құқықтық мақсаттар,
құндылық бағдары заңдық мәні бар жағдайлар туындағанда адамдардың жүріс-тұрыстарын
реттейді деп есептейді.
Кейбір ғалымдар құқықтық сананың субъектілері топтар мен индивидтар болып табылады
деп санайды. В.Н. Нечипуренко және В.В. Касьянов құқықтық сананы «құқық, оны қолдану және
білдіру түрлері бойынша индивидтар мен топтардың білім, ұсынымдары мен бағалаулары сомасы»
деп анықтайды.
Авторлардың құқықтық сананы, оның ерекшеліктерін түсінудегі түрлі тәсілдерін қарастыру
кезінде мынадай анықтама беруге болады: Құқықтық сана – құқықтың нормаларымен реттелетін
қоғамдық қатынастарды көрсететін қоғамдық сананың нысаны; ол индивидтердің, әлеуметтік
топтар мен қоғамның әрекет еткен, әрекеттегі және қалайтын құқыққа қатынасын білдіретін білім,
бағалау, белгілеу, көңіл-күй, сезім және т.б. жүйесі.
Қазіргі жағдайда құқықтық нигилизмді еңсеру, қазіргі жастардың құқықтық санасы мен
құқықтық мәдениетін арттыру қажет. Бұл үшін:жоғары сынып оқушылары үшін құқықтық
бағыттағы ғылыми үйірмелер ұйымдастыру. Осы үйірмелердің қызметіне қоғамтану
мұғалімдері мен құқық қорғау органдарының өкілдерін, сот жүйесінің қызметкерлерін
тарту. Кездесу барысында нақты заңды мысалдар мен күрделі міндеттерді шешу жолдарын
қарастыруға болады. Оқушылар кәмелетке толмағандарды жұмысқа орналастыру мәселелерін,
Бала құқығы декларациясын қарастыра алады; әкімшілік және қылмыстық құқық негіздерімен
танысу үшін құқықтық білім деңгейін арттыру мақсатында құқық қорғау органдарының
бөлімшелерінде» Ашық есік күндерін « ұйымдастыру;Ең үздік білім алуға Заңның жас
достарының конкурстарын ұйымдастыру: бала құқықтары және т.б. мектепте құқықтық апта
өткізу, оның шеңберінде нақты тақырыптағы ашық іс-шараларды ұйымдастыруға болады.
Күрделі мәселелерді талқылау үшін дөңгелек үстел өткізу, мысалы, қоғамдық орындарда
темекі шегу және т.б.
161

Ғылым және инновациялар: жаңалықтар, мәселелер мен жетістіктер

Сонымен, құқықтық сана халықтың, адамдардың саяси жəне құқықтық жауапкершілігін
арттырады, өздерінің заңдарда көрсетілген құқықтары мен міндеттерін адал орындап отыруына,
мемлекеттік жəне еңбек тəртібін қатаң сақтауға зор үлес қосады.
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ДВОЙНАЯ ФОРМА ВИНЫ КАК ЭТАП РАЗВИТИЯ ПРИНЦИПА
СУБЪЕКТИВНОГО ВМЕНЕНИЯ
К.У. Байжанова
К.ю.н., ассоциированный профессор, г. Алматы
Обращение к истории развития проблемы двойной формы вины, на наш взгляд, является
вопросом, представляющим определенный интерес. Экскурс в историю развития принципа
субъективного вменения в уголовном праве предпринимается с целью, установления правомерности
постановки вопроса о закреплении понятия двойная форма вины в теории уголовного права и на
законодательном уровне.
Каждому историческому этапу развития общества соответствуют те или иные принципы. С
течением времени неизбежно происходит изменение представлений о существующих принципах.
Принцип ответственности за совершение преступления существует уже многие века. Однако
представления о его сущности сильно менялись.
Принцип виновной ответственности сформировался на более позднем этапе развития
общества и с точки зрения современного правосознания представлял собой не что иное, как
принцип объективного вменения.
Анализ эволюции принципа виновной ответственности свидетельствует о том, что изменение
представлений об ответственности индивида связано с изменением взглядов на преступление.
Период рабовладельческого строя и феодализма характеризуется тем, что представления о
преступлении тесно связаны с представлениями о причиненном вреде, ущербе, зле. Под виной
понимался сам факт причиненного вреда. Следовательно, субъектом преступления в указанный
период признавались животные, птицы, неодушевленные предметы, если наступление вреда было
связано с их действиями или существованием».
Таким образом, на этой стадии было вскрыто материальное содержание вины. Основанием
для преследования являлось наличие материального ущерба, что и определяло степень вины его
причинителя.
Позднее на смену произволу в выборе наказания приходит правило, получившее в истории
название принципа талиона. В соответствии с данным принципом объем вины и ответственности
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начинается соизмеряться с размером и характером причиненного ущерба (око за око, зуб за зуб).
Для признания субъекта виновным было достаточно самого факта причинения вреда. Психическое
отношение к сделанному не имело никакого значения для наказания лица, причинившего вред. В
дальнейшем этот принцип был назван принципом объективного вменения.
В процессе дальнейшего развития человечества во внешнем поступке индивида начинают
усматривать проявление его внутренней воли, явившейся причиной вредного последствия.
Представления о вине, соответственно, также меняются. Вредный результат начинают связывать
не только с фактом внешнего поведения субъекта, но и с его волей.
Возникновение принципа субъективного вменения в уголовном праве связано с утверждением
волевой (психологической) вины. Лицо могло быть признано виновным в совершении преступления
лишь при условии, что оно сознательно причинило вред. Сущность вины теперь определял факт
желания вредного последствия, то есть субъективное отношение к преступному результату.
Вместе с тем, процесс признания воли лица, совершившего преступление, существенным,
определяющим моментом шел очень медленно. Понадобились века, прежде чем было выработано
первое понятие вины как психического отношения субъекта к вредному результату своей
деятельности.
Родоначальником субъективного вменения в уголовном праве, по мнению большинства
историков уголовно-правовой доктрины, явилась римская классическая школа. Данной школой
было выработано первое понятие вины внутренней – умысла. Понятие охватывало случаи, когда
лицо прямо желало наступления преступного результата. Иные случаи психического отношения
лица к наступившему преступному результату из вины исключались. Такое представление о вине,
именно как о желании причинить зло в законодательствах и доктринах сохранялось очень долго.
Опасность неосмотрительной деятельности человека возрастала в связи с развитием
цивилизации. В целях борьбы с неосторожным причинением вреда частной собственности воз
никла необходимость привлекать к ответственности, и прежде всего имущественной, не только
тогда, когда лицо сознавало возможность наступления вреда, но и в тех случаях, когда у него такого
сознания не было, однако по обстоятельствам дела лицо обязано было предвидеть наступление
вреда.
С появлением понятия неосторожности в истории уголовного права вина была
дифференцирована в зависимости от степени общественной опасности на две формы по тому же
психологическому основанию, на котором покоилось само понятие вины. Тяжесть совершенного
преступления с этого времени стала определяться не только характером и объемом причиненного
вреда, но и степенью вины.
Таким образом, содержание принципа субъективного вменения было расширено за
счет включения в него признаков неосторожности. Принцип субъективного вменения стал
характеризоваться тем, что для привлечения лица к уголовной ответственности необходимо
установить (с субъективной стороны) либо предвидение вредного результата, либо наличие
обязанности, а позднее и возможности предвидения.
В казахском обычном праве понятие преступления имело некоторое сходство с понятием
преступления по «Русской правде».
По нормам казахского обычного права преступлением формально признавалось причинение
материального ущерба потерпевшему или его сородичам.
В казахском обычном праве, при существовавшем взгляде на преступление, материальному
вреду придавалось большое значение. В связи с этим, причинение неосторожными действиями вреда
интересам потерпевшего во многих случаях также влекло за собой уголовную ответственность. Это
свидетельствует о том, что обычному праву казахов было известно об умысле и неосторожности,
хотя различия между ними усматриваются не всегда ясно и последовательно.
В процессе дальнейшего развития уголовного законодательства понятие умысла было
подразделено на прямой и косвенный (эвентуальный), а понятие неосторожности – на преступную
самонадеянность и преступную небрежность. В теории уголовного права умысел, кроме того,
подразделялся на такие виды, как заранее обдуманный (предумышление) и внезапный.
Деление форм вины на виды носило не номинальный характер, а выражало определенную
степень вины лица в совершении преступления. По сравнению с косвенным умыслом прямой
признавался более опасной формой вины. Заметим, что уголовное право казахов не знало деления
форм вины на виды.
Разграничение понятия вины со всей очевидностью свидетельствует о прогрессивном
развитии принципа субъективного вменения по пути более тонкого различения провинности ли
ца в совершении преступления. В этом отношении возникновение понятия двойная форма вины
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выступает наиболее ярким проявлением исторически обусловленной тенденции в эволюции
понятия вины, состоящей в более дифференцированном разграничении вины лица в совершении
преступления по степени ее опасности.
Изменение экономических и социальных условий жизни общества приводит к «переоценке
ценностей» и в области уголовного права. Это, в свою очередь, повлекло изменение понятия
преступления, в содержание которого был включен принцип противоправности. Преступлением
с этого времени стало признаваться не любое причинение зла, а только такое, которое было
непосредственно указано в законе.
Непосредственное описание в законе всех преступных деяний положило конец открытому
произволу феодальной юстиции, объявлявшей злодеянием любой неугодный ей поступок.
С другой стороны, такой признак, как сознание противоправности деяния, не мог быть
включен в содержание принципа субъективного вменения. Это означало бы, что к уголовной
ответственности можно привлекать только тогда, когда лицо сознавало или могло сознавать
запрещенность уголовным законом совершенного им деяния. Господствующие классы на это
пойти не могли. Поэтому был провозглашен еще один принцип: «никто не может отговариваться
незнанием закона», приведший к тому, что значение этого принципа было фактически сведено на
нет.
Учение о виновной ответственности, в связи с трудностями в обосновании принципа
субъективного вменения, с позиций буржуазного уголовного права было предложено заменить,
так называемой, теорией «социальной ответственности» с ее идеями «врожденного преступника»
(Ломброзо), «опасного состояния» (Лист). На Западе эти теории получили достаточно широкое
распространение.
Представители классического направления в уголовном праве подошли к проблеме вины
иначе. Многие русские дореволюционные криминалисты также пошли по пути углубления понятия
вины, дополнив его юридическими признаками. Понятия преступления также было положено в
основу построения понятия вины. Признак противоправности был выделен особо.
Теоретики русского уголовного права обратили внимание на необходимость углубления
понятия свободы воли в уголовно-правовом значении.
Так, раскрывая содержание вины, Н.С. Таганцев писал: «мы говорим не об умышленных и
неосторожных действиях вообще, а о преступном умысле и преступной неосторожности, ...говоря
о сознании, как элементе умышленной вины, мы говорим не о сознании и предвидении известного
события, действия и его результатов, а о сознании и предвидении преступного деяния, запрещенного
законом под страхом наказания, в состав коего входят и фактические, и юридические моменты»
[2]. Из этого следует, что сущность вины автор усматривает не в предвидении и желании вредного
результата, а в сознании запрещенно деяния уголовным законом.
Данное положение противоречило господствующему принципу «никто не может
отговариваться незнанием закона». Н.С. Таганцев для устранения этого противоречия выдвигал
положение, что сознание противоправности деяния презюмируется на том основании, что все
граждане должны знать законы своего государства.
Однако, следует отметить, что уже в 1902 году Н.С.Таганцев приходит к выводу, что
действительное неведение о запрещенности деяния обнародованного в установленном порядке, во
всяком случае исключает умышленную вину, хотя не устраняет ответственности вообще.
Рассмотренная концепция вины носила прогрессивный для того времени характер, однако
социальная сущность вины в это время еще не была вскрыта. В теории вины Н.С. Таганцева
совершенно не затрагивалась социальная сущность преступления как деяния, опасного для
общественных отношений.
В 1919 году с изданием Руководящих начал по уголовному праву РСФСР понятие
вины «изгоняется» из советского уголовного права, как понятие буржуазное. Однако отказ от
понятия вины не означал отказа от принципа субъективного вменения, на что указывает ст. 12
«Руководящих начал», где отмечалось, что суд, назначая наказание, должен установить, совершено
ли деяние с заранее обдуманным намерением, жестокостью, злобой, коварством, хитростью или
в состоянии запальчивости, по легкомыслию и небрежности. Указание в законе на подобные
обстоятельства, безусловно, свидетельствовало о том, что при рассмотрении дела суд должен
установить наличие психического отношения лица к совершенному им деянию в форме умысла
или неосторожности. Таким образом, «Руководящие начала» содержат указание на форму вины –
умысел и неосторожность.
В Уголовном кодексе РСФСР 1922 года принцип субъективного вменения получает
дальнейшее развитие. Так, в ст. 11 указанного акта раскрывается содержание понятий умысла и
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неосторожности. Сам факт введения в закон специальной нормы, определяющей понятие умысла
и неосторожности, свидетельствует о признании законодателем понятия вины.
Вместе с тем, история развития этого вопроса показала, что полоса полного признания
вины в теории уголовного права наступила лишь во второй половине 30-х годов, что выразилось в
употреблении термина «вина» в ряде законодательных актов первой половины 30-х годов.
В дальнейшем в Основных началах уголовного законодательства СССР и союзных республик
1924 года в ст.6 указывалось, что для наличия субъективного основания ответственности требуется
не просто предвидение лицом последствий своих действий, предвидение общественно опасного
характера этих последствий, то есть в содержание принципа виновной ответственности наряду с
психологическим был введен социальный момент.
Что касается уголовного законодательства 1926 года, то ст. 10 воспроизводила определение
умысла, данное в Основных началах, с небольшими изменениями редакционного характера.
Таким образом, проблема социальной сущности умысла как формы вины, по существу, была
решена. Неосторожность продолжала рассматриваться в качестве психологической категории.
Долгое время многие ведущие теоретики не признавали этот взгляд на вину, игнорируя
социальный момент умысла, и выступали против включения сознания общественной опасности
деяния в содержание вины. Они занимали позицию психологической вины, полагая, что вина
лица имеет место всегда, когда оно предвидит лишь фактические обстоятельства дела. Так,
например.
А.Н. Трайнин, писал, что «... суд всегда признавал и будет признавать ответственным за
умышленное убийство того, кто хотя бы по убеждению в социальной полезности своей расправы
или не сознавая общественно опасного характера своих действий, убьет ростовщика-эксплуататора,
и т.п.» [3].
Начиная с 1948 года в юридической науке происходит изменение представлений о сущности
вины и прежде всего о сущности умысла. В качестве признака состава преступления и обязательного
элемента умысла в работах многих авторов (А.А. Герцензона, В.Д. Меньшагина, В.Ф. Кириченко
и др.) утверждается сознание общественной опасности деяния. Более того, предпринимаются
первые шаги в направлении введения социального момента в содержание неосторожности [4].
Таким образом, с учетом положительного исторического опыта к началу 50-х годов было
создано подлинно научное учение о вине. Понятие вины было определено как психическое
отношение лица к совершаемому им преступлению, состоящее в сознании общественно опасного
характера деяния, основанном на предвидении фактических обстоятельств содеянного. Вне
сомнения, сегодня мы можем констатировать, что в результате этого был сделан значительный
вклад в развитие уголовного права.
В ходе состоявшейся дискуссии о понятии вины был определен ряд моментов, имеющих
чрезвычайно важное значение для развития учения о вине. Так, было отвергнуто, субъективноидеалистическое оценочное понимание вины. Вина была признана субъективной категорией,
необходимым элементом каждого состава преступления.
Социальная сущность вины не может существовать вне психологического содержания ее
форм. Этот вывод был сделан на основании глубокого исследования содержания форм вины –
умысла и неосторожности.
Действительно, вряд ли можно признать обоснованными попытки отыскать социальную
сущность вины вне содержания ее форм. В отличие от других институтов уголовного права,
специфика института вины заключается в психическом отношении лица к совершенному деянию,
в том, что в совершенном общественно опасном деянии выражено содержание сознания и воли
лица. Подведением итогов многолетнему пути развития учения о вине явилось законодательное
закрепление в 1958 году в Основах уголовного законодательства СССР и союзных республик
понятия вины. С другой стороны, это породило почву для дальнейшего более глубокого
исследования института вины в уголовном праве. Представления о вине, как психическом явлении,
выражающемся в сознании или возможности сознания лицом общественно опасного характера
деяния, в это время окончательно утверждается. Процесс утверждения социальной сущности
вины, пришедший на смену сущности психологической, тем самым завершается.
Исходя из вышесказанного, можно отметить следующее: для признания лица виновным в
совершении преступления необходимо установить не только факт причинения вреда конкретным
лицом и не только предвидение (возможность предвидения) этого вреда, но и сознание общественно
опасного характера совершенного деяния. Материальную и психологическую предпосылки
вины представляют первые два обстоятельства, а социальный момент заключается в осознании
(возможности осознания) общественно опасного характера деяния.
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Первооткрывателем концепции двойной формы вины принято считать известного
немецкого криминалиста А.Фейербаха. Так, в начале XIX века А. Фейербахом в ходе дальнейшей
дифференциации форм вины впервые было предложено понятие, определенное как «смешанная»
форма вины [5].
История развития понятия вины свидетельствует, что возникновение в уголовном праве
понятия смешанной виновности было обусловлено необходимостью более точного определения
степени вины лица в совершении преступления. Согласно средневековому законодательству в
вину лицу вменялись все фактические последствия его действия независимо от субъективного
отношения к ним. Таким образом, вменение последствий умышленного деяния без учета
психического отношения к ним со стороны лица, совершившего преступление, представляло собой
ни что иное как «остатки» объективного вменения, прикрытием которому долгое время служило
учение об умысле непрямом, получившее широкое распространение в теории и законодательствах
средних веков.
А. Фейербах выступал против сохранения в уголовном праве понятия непрямого умысла,
в соответствии с которым в умышленную вину лицу вменялись все последствия сознательно
совершённого им действия. А. Фейербах обращает внимание на способность преступного
человеческого действия, помимо желаемых, вызывать сопутствующие последствия, иногда
причиняющие тот или иной вред, говорить об умысле в отношении которого не всегда корректно.
«Бывают такие случаи, – писал учёный, – что злое намерение и неосмотрительность стекаются:
когда именно преступник поставляет себе целью определённое противозаконное следствие, но из
деяния, посредством которого надлежало достигнуть сея цели, произошло другое противозаконное
следствие, которое он как возможное событие или последствие своего деяния или предвидел,
или же предвидеть мог. Здесь существует злое намерение в рассуждении той цели, которой он
достигнуть действительно хотел, а неосмотрительность в рассуждении следствия, происшедшего
без намерения преступника из деяния, на другую противозаконную цель устремленного. По
сему самому и побуждение воли, служащее основанием таковому нарушению, можно назвать
определенною злым намерением и неосмотрительностью. Итак, подобные случаи стечения в одном
деянии А. Фейербах назвал буквально: неосторожность, детерминированная, или обусловленная
умыслом.
Анализ «фейербаховского» со всей очевидностью свидетельствует о том, что такое побуждение
воли ученый рассматривал как нечто промежуточное между умыслом и неосторожностью,
содержание которого слагалось, по его мнению, из умысла на совершение неквалифицированного
преступного действия и неосторожности – в отношении дополнительных тяжких последствий,
наступивших в результате совершения преступного действия. Однако предложенная А.
Фейербахом концепция вины не получила практического осуществления, поскольку объективно
она была направлена на смягчение репрессии, а это, в сою очередь, противоречило интересам
господствующих классов.
Впоследствии А. Фейербах отказался от такого построения содержания вины и к подобным
случаям стал применять правила об идеальной совокупности преступлений. В истории уголовного
права эта конструкция вины известна под названием «смешанной виновности».
На формальном уровне, как свидетельствует история, этот феномен был известен и закреплен
и в русском уголовном законодательстве дореволюционного периода. Так, Уложение о наказаниях
уголовных и исправительных 1855 года среди прочих содержало две статьи, одна из которых (ст.
1455) предусматривала ответственность за умышленное убийство, а другая (ст. 1464) – за причинение
смерти без умысла на убийство вследствие нанесения побоев или иных насильственных действий.
Однако подобное разграничение указанных составов преступлений не исключало объективного
вменения тяжкого последствия (смерти потерпевшего), которое вменялось во всех случаях его
фактического наступления. Поэтому, несмотря на то, что преступления, хотя и квалифицировались
по разным статьям, в результате фактически продолжало существовать объективное вменение
дополнительных последствий.
На практические сложности, возникающие при установлении умысла на совершение
преступного деяния с основным последствием либо на совершение деяния, отягощенного
дополнительными непредвиденными последствиями, а также на необходимость такой
дифференциации, обратил внимание Н.С. Таганцев в работе «О преступлениях против жизни по
русскому праву» [2].
Уголовный кодекс Казахской ССР – это один из первых кодексов, введенный в действие
после принятия Основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик 1958 года.
Статья 8 УК Казахской ССР 1959 года (совершение преступления умышленно) содержала понятие
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умысла, а понятие неосторожности было закреплено в ст.9 УК КазССР (совершение преступления
по неосторожности). Понятие двойной формы вины в уголовном законодательстве Казахской ССР
1959 года не нашло отражения.
Несмотря на это, идея двойной формы вины в уголовном праве довольно быстро завоевала
широкое признание.
С 1962 г. учение о двойной форме вины получило официальное признание. С этого времени
вопрос о двойной форме вины был включён в вузовские программы и стал широко освещаться в
научной, учебной литературе, монографиях и в других специальных изданиях. Понятие двойной
формы вины, как свидетельствует история, более глубоко внедрялось и в судебную практику.
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МЕМЛЕКЕТТІК АППАРАТТА СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА
ҚАРСЫ КҮРЕС МӘСЕЛЕЛЕРІ
(сыбайлас жемқорлықпен байланысты қылмысқа қатысу)
Ж. Малғажин, Т. Мырзагалиев
Магистрант, С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ.

Сыбайлас жемқорлық қазіргі заманға тән құбылыс ретінде әлемнің көптеген елдерінде
мемлекеттік басқаруына теріс әсер ететін факторлардың бірі болып саналады. Сыбайлас
жемқорлықтың алдын алу оған қарсы белсенді іс-қимыл жасаудан көрінеді. Сыбайластылықтың
мемлекеттік қызметтегі зардаптарын барынша азайту мемлекеттік қызметшілердің кәсіби
қызметінің тиімділігін бағалаудың ерекше жүйесін енгізу және оны олардың қызметін бағалаудың
жалпы жүйесімен, өлшемімен байланыстыру қажет сияқты. Мемлекеттік қызметшілердің қызметін
сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағалау және осы басқару кластерінде Қазақстанның заңнамалық
базасын одан әрі жетілдіре беру арқылы көп нәтижеге жетуге болады.
Түйін сөздер: мемлекеттік аппарат, мемлекеттік қызметші, сыбайлас жемқорлық,
сыбайластылыққа қарсы іс-қимыл.
«Қазақстан – 2050» Стратегиясында жаңа саяси курсты жариялағаннан кейін Елбасы
Нұрсұлтан Назарбаев еліміздің тұрпатын түбегейлі өзгерту және оны қазіргі заманғы жаңғырту
процестерінің басшысына айналдыру үшін бағытталған реформалардың біртұтас кешенін ұсынды.
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарында кәсіби мемлекеттік аппаратын қалыптастыру міндеті
басты орында. Бұл үшін жетілдірілген таңдау әдістемелері мен кәсіби даярлық, меритократия
қағидатын енгізу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды күшейту арқылы мемлекеттік
қызметтің кадр құрамын сапалы жақсарту көзделген.
Түбегейлі және ауқымды өзгертулерге, дүниеге көзқарасты өзертуге бағытталған
құндылықтарды енгізуге бағытталған реформаларды жүзеге асыру мемлекеттік басқарудың
жаңа үлгісін қалыптастыру мен халыққа адал және тиімді қызмет етуге бағдар алған мемлекеттік
аппарат құруды көздейді. Әлем тарихында мұндай деңгейдегі жаңғырту реформалары шала
болғандықтан немесе кертартпалық пен кәсіпқойлықтың жеткіліксіздігінен және мемлекеттік
аппараттың сыбайлас жемқорлыққа батқандығынан жолсыздыққа әкеп соққан жағдайлар аз
болмаған. Сондықтан, Мемлекет басшысы осы институционалдық реформаға ерекше назар
аударуда.
Мемлекеттік кәсіби аппарат құруға көзқарастың маңызын екі негізгі мақсат айқындайды.
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Біріншіден, біз меритократия қағидатын ұстануға тиіспіз, бұл мемлекет басқаруға, халыққа
адал қызмет ету құндылықтарын жақтайтын ең қабілетті мамандарды тартуға мүмкіндік туғызады.
Бұл үшін кадрларды іріктейтін жаңа тетік қолданылатын болады.
Мемлекеттік қызметке алғашқы рет орналасқан тұлғалар оны төмен лауазымдардан
бастайды. Оларға міндетті сынақ мерзімі белгіленеді. Қызмет сатысы бойынша әрі қарай өсуі тек
қана конкурстық негізде орындалатын болады. Бұл мемлекеттік қызметтің маңсаптық моделіне
көшуге мүмкіндік туғызады, адам өз кәсіби жарамдылығы мен жоғары жеке әлеуетін ұдайы
дәлелей отырып, қызмет сатысы бойынша көтерілетін болады.
Мемлекеттік аппарат – билік жүргізу және мемлекеттің міндеттерін функцияларын іс жүзіне
асыру үшін кәсіби дайындық негізінде құрылған органдар жүйесі.
Мемлекеттік органдар дегеніміз мемлекет механизмінің құрамдас бөлігі ретінде құқықтық
негізде басқару, билік жүргізу мақсатында құрылған жүйе.
Мемлекеттік аппаратының қызмет ету қағидалары:
− демократизм (конституцияның 3-бабы).
− ұлттарлың тең құқылығы (ҚР Конституциясы, 14-бап).
− адам және азамат құқытарының тиімді қорғалуын мемлекеттік органдардың, лауазымды
адамдардың қамтамасыз етуі (конституцияның 1 бабы).
− мемлекеттік билікті бөлу. (мемлекеттік аппарат органдарының оз құзыры шегінде ғана
қызметін жүзеге асыруы).
− кәсіптілік (мемлекеттік органдар қазметіне тек қана арнайы дайындықтан өткен білікті
мамандардың алынуы).
− мемлекеттік қызметкерлердің қабылданған шешімдерінің орындалуы немесе орындалмауы
үшін қатаң жауап беруі танылады [2].
Мемлекеттік аппарат – заңнамада бекітілген бірыңғай қағидалар мен билік бөлінісі негізінде
құрылған және қажетті материалдық құндылықтармен қамтамасыз етілген мемлекеттік органдар
жүйесі. Мемлекеттік аппарат билігі қарулы күштер мен түрлі күштеу құрылымдарына сүйенеді.
Осындай біртұтас жүйеде мемлекеттік органдардың әртүрлі топтары мен тарамдары өзара
қарым-қатынаста әрекет ету арқылы мемлекеттің жалпы міндеттері мен қызметін іске асырады.
Мемлекеттік органдардың құрылу тәртібі мен қызметі, құрылысы мен құзыреті құқықтық
нормалармен бекітіледі және оларға жалпыға міндетті көпшілікке немесе жекелеген тұлғаларға
бағытталған заңи актілер шығару құқығы беріледі. Осы актілер тәрбиелік, марапаттаушылық,
сендіру, ал ол жеткіліксіз болған жағдайда күштеу шараларымен қамтамасыз етілген. Сонымен
қатар мемлекеттік органдардың мемлекеттік бюджеттен қаражат алу мүмкіндігі болады әрі өз
қаулы-қарарларын орындатуға қажетті материалдық құралдармен жабдықталады.
Заң әдебиеттерінде «мемлекеттік аппарат» және «мемлекет механизмі» түсініктері синоним
сөздер ретінде қолданылады. Мемлекеттік аппарат – бұл мемлекеттің басқарушылық қамтамасыз
етушілік және қорғаушылық функцияларын іске асыру бойынша жұмыстарын жүзеге асыратын
мемлекеттік органдардың, мекемелер мен ұйымдардың біртұтас, иерархиялық жүйесі [3] екені
айтылған.
Республика Президенті мемлекеттік аппаратта ерекше орын алады. Бірақ ол үш биліктің
біріне де жатпайды. Ол мемлекет билігінің барлық тармақтарының келісіп жұмыс істеуін және
өкімет органдарының халық алдындағы жауапкершілігін қамтамасыз етеді [4].
Қазақстан Республикасының Конституциясының 75-бабына сәйкес, Қазақстан
Республикасында сот төрелігін тек қана сот жүзеге асырады. Сот билігі азаматтардың құқықтарын,
бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғайды.
Сот ісін жүргізудің азаматтық, қылмыстық және заңмен белгіленген өзге де нысандары
арқылы жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасында сот жүйесін Республиканың Жоғарғы
Соты мен Республиканың жергілікті соттары (облыстық және оларға теңестірілген соттары,
аудандық (қалалық) құрайды. Республика аумағында Қазақстан Республикасының Әскери соттары
болады [4].
Мемлекеттік аппарат қызметінде орын алатын сыбайлас жемқорлық мәселесі өзекті сипат
алуда.
Сыбайлас жемқорлық – жалпы мемлекеттің ұлттық қауіпсіздігінің жай-күйіне деструктивті
әсер ететін қоғамдық өмірдегі аса қауіпті факторлардың бірі болып табылады. Мемлекеттік және
қоғамдық қауіпті құбылыс ретінде сыбайлас жемқорлықтың негізгі қаупі оның мемлекеттік құрылым
негізіне және қоғам өмірін құқықтық реттеудің конституциялық негіздеріне жойқын ықпалынан
тұрады. Қазақстанда да, сондай-ақ әлемнің басқа да елдерінде де сыбайлас жемқорлықтың барлық
өсіп келе жатқан ауқымы, оның ұлттық экономикалардың дамуына теріс әсер ету дәрежесі осы
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феноменге қазіргі заманғы жағдайда жаңа баға беруді талап етеді. Жоғарыда аталған бағдарламалық
құжаттардың ауқымды міндеттерін іске асыруды шешу үшін елдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы
іс-қимылдың тиімділігін сапалы арттыру қажет.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат – мынадай міндеттерді шешуге бағытталған шараларды
қамтитын мемлекеттік саясаттың құрамдас бөлігі: сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті
ұйымдастыру; сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарды анықтау және олар үшін жазалау
тиімділігін арттыру; сыбайлас жемқорлықты оның барлық көріністерінде қоғамдық қабылдамау
жағдайын жасау. Осы жылдар ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама қалыптасты, бірқатар
бағдарламалық құжаттар қабылданды. Сыбайлас жемқорлық ұлттық қауіпсіздікке тікелей қауіпқатер дәрежесіне және «Қазақстан-2050» Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси
бағыты» стратегиясына енгізілді.
Осылайша біздің мемлекетте сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясаттың кәсіби іргетасы
қалыптасты. Бұл азаматтар мен лауазымды тұлғаларға надандық пен пайдакүнемдіксіз адам
қатынастарын сауықтыру жөніндегі жаһандық қозғалыстағы күш-жігерді шоғырландыруды
жалғастыруға мүмкіндік береді.
Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы
стратегиясы сыбайлас жемқорлық іс-әрекетінің әмбебап және бәрін қамтитын анықтамасының
жоқтығына қарамастан, оған ең алдымен шенеуніктердің билікті немесе лауазымдық жағдайын
жеке пайда алу үшін теріс пайдалануын жатқызады, ал оның неғұрлым таралған түрлері ретінде
әдетте шенеуніктерді сатып алу, қызметтік өкілеттіктерін пайдакүнемдік мақсаттарда пайдалану
болып танылады.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың тиімді шараларын әзірлеудің күрделілігі оның
жеке алғанда әрбір мемлекет үшін ерекшеліктеріне және оның өзгермелі сипаттамаларына қарай
қиындықтарына да байланысты.
Сыбайлас жемқорлықтың себептерін, жағдайлары мен салдарларын айқындаған кезде
жергілікті діл, ұлттық және діни ерекшеліктер, құқықтық мәдениеттің деңгейі сияқты факторлар
ескерілуі тиіс.
Сонымен бірге сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді әрі жүйелі іс-қимылдың басты шарттары
билік органдарының қоғамға есеп берушілігі мен оның бақылауында болуы, сот төрелігінің
тәуелсіздігі мен әділдігі, баяндауда анық және қолдануда күрделі емес заңдар, мемлекеттің кадр
саясатындағы меритократия, мемлекеттік рәсімдердің ашықтығы және қоғамның сыбайлас
жемқорлыққа деген төзімсіздігі болып танылады.
Экономиканы жаңғырту және ауқымды әлеуметтік өзгерістер жағдайында Қазақстанда
мемлекеттің қазіргі заманғы әлеуметтік-экономикалық саясатымен тығыз байланыстырылған,
біздің қоғамның мәдениеті мен этикасын, осы әлеуметтік зұлымдықпен күрестегі халықаралық
трендтерді ескеретін біртұтас сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияға деген қажеттілік айқын
бола түсуде.
Стратегия сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы мемлекеттік саясаттың
тиімділігін арттырудың жаңа тетіктері мен құралдары үшін негіз болады.
Тікелей құқық қорғау құрамдасынан басқа, сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатта
мемлекеттік басқарудың, мемлекеттік қаражатты бөлудің және пайдаланудың ғылыми негізделген
нысандары мен әдістерін таңдау және осының негізінде сыбайлас жемқорлықтың себептері мен
жағдайларын жою да маңызды [1].
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жүйесінде негіз қалаушы буын сыбайлас жемқорлық
тәуекелдерді, олардың пайда болуына ықпал ететін жағдайлар мен себептерді айқындау және
барынша азайту болып табылады.
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерді, олардың түрлі салалар мен аяларда таралу деңгейін
бағалау, мемлекеттік, оның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметті нормативтік-құқықтық
реттеудегі олқылықтарды, мемлекеттік-құқықтық реттеу тетіктерінде туындайтын проблемаларды
анықтауға, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет процесінде құқық қолдану практикасын
жетілдіруге бағытталған шараларды әзірлеуге ықпал етеді.
Мемлекеттік аппарат қызметкерінің сыбайлас жемқорлыққа баруы қылмыстық заңмен
жазаланады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1 Қазақстан Республикасының 2015-2025 жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы
стратегиясы
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2 Кәсіби мемлекттік аппарат халыққа адал және тиімді қызмет етуге бағытталған [Электронды
ресурс] Кіру бағыты: https://yvision.kz/
3 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес [Электронды ресурс] Кіру бағыты: http://altynsarin.
kostanay.gov.kz/kz/
4 Жоламан Қ.Д., Мұхтарова А.Қ., Тәукелев А.Н. Мемлекет және құқық теориясы. –Алматы,
ҚазМу баспа орталығы. 1999. 320 б.
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СОТ ЖҮЙЕСІНДЕ МЕДИАЦИЯНЫҢ МАҢЫЗЫ
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Аға оқытушы, Қайнар Академиясы, Алматы қ.
С. Бейсембек
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Медиация азаматтық, еңбекке қатысты, отбасылық және басқадай құқықтық қатынастарға
байланысты қолданылады. Азаматтар, сондай-ақ, заңды тұлғалар медиацияға белсенді түрде
жүгінген жағдайда сот жүйелеріне түсетін ауыртпалықты айтарлықтай жеңілдетіп, соның
арқасында анағұрлым ірі істердің шешілу саласын арттыруға болады. Медиация дауларды тоқтатуға
бірден-бір септігін тигізеді. Сот ісін жүргізу саласын реформалау мен сот органдарын жаңғырту
бағытында жүзеге асырылып жатқан шаралардың түпкі мақсаты – азаматтардың өз құқықтары мен
заңды мүдделерін сот арқылы қоғаудың тиімділігін арттыру және бір мәміле жасасу. Отандық сот
жүйесін одан әрі қарай жетілдіру, жергілікті соттардың рөлін арттыру, судьялардың тәуелсіздігін
жоғарлату және де судьялардың мәртебесін көтеру болып табылады.
Түйін сөздер: реформа, медиация, сот, даулар, дауды шешу, тараптар, концепсия.
Еліміз егемендік алған уақыттан бергі кезеңде, өзінің құқықтық саясатының басты бағыты
ретінде адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен мүдделерінің қорғалуына негізделген
құқықтық мемлекет құруды таңдағаны мәлім. Осы мақсатта Елбасының 2009 жылғы 24 тамыздағы
Жарлығымен «Қазақстан Республикасының 2010 жылдан 2020 жылға дейінгі кезеңдегі құқықтық
саясатының Концепциясы» бекітіліп, онда сот төрелігіне қолжетімділікті қамтамасыз ету, сотқа
қатысушы тараптардың өз құқықтарын барынша толық жүзеге асыруына жағдай жасау, тұлғаның
бұзылған құқықтары мен бостандықтарын, қоғам және мемлекет мүдделерінің уақтылы қорғалып,
қалпына келтірілуіне қол жеткізу шаралары көзделген. Концепцияда тараптардың арасындағы
жеке құқықтық дауларды шешуде сот ісін жүргізу және соттан тыс тәртіпте дауды бітімгершілікпен
шешудің әр түрлі баламалы жолдары мен әдістерін, оның ішінде медиация, делдалдықты қолдану
айтылған.
Осы Концепцияны өмірде жүзеге асыру шараларының бірі ретінде 2011 жылы 28 қаңтарда
«Қазақстан Республикасының Медиация туралы» заңы қабылданып, ол 2011 жылғы 5 тамыздан
бастап қолданысқа енгізілді.
Еліміздің сот жүйесінде ауқымды шаралар орын алуда. Оның бәрі «100 нақты қадам»
Ұлт жоспары реформасынан бастау алды. Осы реформадан кейін біздің құқықтық жүйеміз бір
талай өзгерістерге ұшырады. «100 нақты қадам» Ұлт Жоспары реформасында сот жүйесіне баса
назар аударылған. Бұл мемлекеттің одан әрі дамуындағы соттардың ерекше рөлін көрсетеді.
Қазіргі уақытта сот төрелігін тиімділік деңгейі экономикалық, әлеуметтік, құқықтық және өзге
де салаларын табысты жаңғыруын айқындаушы фактор болып табылады. Бұл бәсекеге қабілетті
ұлтты дамыту үшін қажетті шарт.
Осы реформаның арқасында көптеген ауқымды бағдарламалар орын алуда. Оның бір мысалы
Жоғарғы сотта «Мінсіз судья», «Үлгілі сот», «Әділ процесс», «Сапалы нәтиже», «Оңтайлы орта»,
«SMARTСОТ», «Татуласу: сотқа дейін, сотта» бағдарламалары іске асуда. Осы бағдарламалармен
бірге қатар өңірлерде Татуласу орталықтары ашылған. Бұл орталықтарда кәсіби медиаторлар,
психологтар, адвокаттар, конфликтологтар, нотариустар, сот орындаушылары, заңгерлер жұмыс
атқаруда. Біздің елде судьялар жылына статистикага сүйенсек 3500 іс аумағында қарайды екен.
Осындай орталықтардың мақсаты екі жаққа да тиімді шешім тауып, татуластыру. Қазіргі таңда
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соттарға ықпал өте қатты. Соттардың дау туралы арыздарын қабылдау көлемін азайту мақсатында
осындай тараптарды татуластыру шараларының болуы өте тиімді. Сот ісін жүргізу саласын
реформалау мен сот органдарын жаңғырту бағытында жүзеге асырылып жатқан шаралардың түпкі
мақсаты – азаматтардың өз құқықтары мен заңды мүдделерін сот арқылы қоғаудың тиімділігін
арттыру.
«Медиация туралы» Заңының аясында сотта болатын дауларды сотқа жеткізбестен өзара
бейбіт бітімге келу арқылы реттеу. Медиация тәсілі сот жүйесіндегі әділ төрелікті қамтамасыз
етудің бірден-бір жолы болмақ, яғни, өзара араз тарапты қанағаттандыру негізінде жүргізілген
келіссөз рәсімі, яғни, екі жақты татуластыру әрекеті. Медиация азаматтық, еңбекке қатысты,
отбасылық және басқадай құқықтық қатынастарға байланысты қолданылады. Сондай-ақ, ауырлығы
шағын және орташа қылмыстық істер жөніндегі туындаған дауларда қолданыла алады. Азаматтар,
сондай-ақ, заңды тұлғалар медиацияға белсенді түрде жүгінген жағдайда сот жүйелеріне түсетін
ауыртпалықты айтарлықтай жеңілдетіп, соның арқасында анағұрлым ірі істердің шешілу саласын
арттыруға болады.
Жалпы, дамыған мемлекетерде даудың 80-90% бітіммен аяқталады екен. Алдыңғы қатарлы
елдерде дау көбінесе медиация тәртібімен аяқталады. Сол себепті шетелде көбісі алдымен
медиаторға жүгінеді. Ал бізде бұл жағдай қарама-қайшы. Өйткені бізде сотқа жүгіну арзан және
де медиатор ұсыныстары танымал емес. Дауды бітіммен шешуге мүмкіндік болсада, тәжірибеде
қолданылып қалғандай ең алдымен сотқа жүгінеді. Тіпті дауды бітіммен шешу 2-3 %-ға да жетпейді.
Құқықтық қоғамда өмір сүргеннен кейін адамдар кез келген қарым-қатынасты дауға
ұластырмауға тырысулары қажет. Ел арасында «ауруды елемеген өледі, дауды елемеген төлейді»
деген сөз бар. Даудың алдын алу үшін, қандай да бір құқықтық қарым-қатынас жасаудың алдында,
олар кәсіби заңгерлердің көмегіне жүгінгендері жөн. Ал дау туындағанда ең дұрысы, татуласу,
келісу, бітімге, бір мәмілеге келу. Одан екі тарап та ұтады. Уақыты пен қаржылары үнемделеді.
Көршілестік, туыстық, достық қарым-қатынас нығаяды. Негізінен айтқанда, «Медиация туралы»
Заңы қазақ халқының дәстүрлі билер мен ата бабалар тағылымын, әдет-ғұрып тәжірибесін
қалпына келтіруге жасалған игі қадамның бірі, оның тиімділігі мол деп есептесек қателеспейміз.
Яғни, қолданыстағы ҚР «Медиация туралы» Заңы атауы ерекше болғанымен қазақ халқы үшін
жат дүние емес. Қазақ қоғамының тарихында дау-дамайды аузы дуалы ақсақалдар ортаға салып,
адамгершілік қағидаттарына қарсы келмейтін бітіммен шешкен. Дала билігінің дара тұлғалары
– Төле би, Қазыбек би, Əйтеке билер бастаған дана билердің ел арасындағы кез келген даудамайды бітімгершілік жолымен шешіп, халқымыздың бірлігін, жеріміздің тұтастығын сақтауға
аса назар аударған. Медиация институтын «Алдыңа келсе, атаңның да құнын кеш» деген қағиданы
басшылыққа алған билеріміздің дәстүрлі билік жүргізу тәсілінің заңды жалғасы деп санаймыз.
Кезінде елдің, жердің дауларын екі ауыз сөзбен түйіндеп, татуластырған дана бабаларымыздың
бітімгершілік саясатының жаңа серпінмен қолға алынып, медиацияның дамуы, қоғамдағы оң
өзгерістің бір көрінісі екендігі даусыз.
Термин латынның «mediare» делдалдық ету деген сөзінен шыққан. Медиация – үшінші,
бейтарап, әділ, жанжал нәтижесіне мүдделі емес тараптың қатысуымен өтетін дауларды реттеудің
баламалы түрі. Медиацияны жүргізу қағидаттары: еріктілік; құпиялылық; өзара сыйласушылық;
тараптардың тең құқылығы; медиатордың бейтараптылығы мен әділдігі; рәсімнің ашықтығы.
Медиация сөзі ағылшын тілінде кез келген дауды оған ешқандай да қатысы жоқ үшінші бір адамның
– медиатордың араласуы арқылы альтернативті түрде реттеу деген мағынаны білдіреді. Демек,
медиатор дегеніміз – өзара жанжалдасушы немесе дауласушы тараптардың арасында орын алған
даулы мәселелерді олардың өздерін қатыстыра отырып, тараптарға тиімді жағдайда шешуді жүзеге
асыратын маман. Жалпы, осы саланың бүге-шігесін терең меңгерген мамандардың айтуынша,
медиаторларды бітімгер немесе мәмілегер деуге әбден болады. «Бітімгер» деген мамандық қазірде
қоғамда болмаса да, ауыл арасында қолданылады. Сөзге шешен ақсақалдар араздасқан екі жақты
мәмілеге келтіріп, ауызша келісіммен айыбын төлетіп, бейбіт жағдайда мәселені шешеді.
Мұның тарихының түп-тамыры тереңде. Адамдар арасында алғашқы дау қай кезде туындаса,
бітімгершілік те сол ықылым заманда пайда болған. Сондықтан бұл әдіс алғашқы қауымдық
құрылыс дәуірінде де болған. Бұрын медиация халықаралық, этносаралық дауларды шешу
барысында қолданылғанынан тарихшылар хабардар. Мұндай жол келіссөздер нәтиже бермей, екі
жақ тығырыққа тірелген кезде қолданылатын.
Тарихшылар мұның түп-тамырын ежелгі Финикия мен Вавилоннан тапқан. Өйткені, оларда
сауда жақсы дамыған болатын, соған байланысты даудар да тыйылмайтын. Одан кейін бітімгершілік
институты Грекияда дамығанға ұқсайды. Ал, ежелгі Римде медиаторлар ережесі алғаш рет заңды
тұрғыда бекітілген. Ежелгі Русьте делдал қызметін діни қауым өкілдері атқарған.
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Ал қазіргі күйіндегі медиация институты ХХ ғасырдың ортасында АҚШ-та қалыптасты. Ең
бірінші англо-саксондық құқықтық жүйені ұстанған – АҚШ, Австралия, Ұлыбританияда, кейіннен
Еуропа елдеріне де тарайды. Дәл осы кезеңде Америка экономикасында даулардың жаңа түрі –
кәсіподақтар мен жұмыс берушілер арасындағы келіспеушіліктер орын ала бастады. Оларды
шешу үшін арнайы федералды орган – медиация және бітімгершілік процедуралары жөніндегі
АҚШ-тың федералдық қызметі құрылды. Ол әлі күнге дейін жұмыс істейді. Кейін медиация тек
еңбек дауларында ғана емес, отбасындағы, коммерциялық саладағы келіспеушіліктерді де реттеу
үшін қолданыла бастады.
Әлемде медиация АҚШ, Англия, Австрия, Германия және тағы басқа Еуропаның континенттік
елдерде кеңінен қолданылады. Мысалы, АҚШ-та медиация дауды реттеудің әдісі ретінде 1960
жылдан бері қолданылып келеді және Бірыңғай Медиация туралы Акт 2001 жылы қабылданды.
Америкалық сот жүйесі көптеген даулардың сотқа дейін ерікті түрде тараптармен шешілуіне ықпал
етеді. Кейбір штаттарда тараптар алдымен медиаторларға барып, өз ісіне медиацияны қолдануға
болатынын біледі. Іс медиациямен шешілмейтін жағдайда ғана шағым сот өндірісіне қабылданады.
Көбінесе соттар істі қарағанға дейін медиацияға жүгінуге ұсыныс білдіреді. Сонымен бірге, АҚШта медиацияның жаңа әдістерін әзірлеумен айналысатын дауларды шешудің Ұлттық институты,
жеке және мемлекеттік медиация қызметтері бар. АҚШ-та судья сот отырысын тоқтата тұрып,
тараптарды медиатордың көмегімен келісімге келуге жіберуге құқығы бар.
Ұлыбританияда дау туындаған жағдайда ыңғайлы медиатордың тұрғылықты жерін таңдап,
қоңырау шалатын жедел желі жұмыс жасайды.Германияда медиаторлар сот жүйесі қызметкерлерінің
жұмысын айтарлықтай жеңілдете отырып, тікелей соттарда жұмыс істейді, ал Австрияда медиатор
барлығымен тең, ресми түрде танылған мамандық болып табылады.
Францияның сотпен тағайындалатын медиацияның тәртібі қолданыстағы Азаматтық
процестік кодекспен толығымен реттеледі. Сонымен қатар, татуластыру рәсімдері Нидерландияда
дәстүрлі түрде белгілі және кең таралған.
Медиацияны шет елдерде қолдану тәжірибесі көрсетіп отырғандай, интеграциялық модель
атқарушылық іс жүргізу шеңберінде тиімді, ол құқықтық дауларды шешу үшін әр түрлі уәкілетті
органдардың қызметінде қолданылуы мүмкін. Дүниежүзінде медиацияның жарты ғасырға жуық
тарихы бар. Ал Қазақстанда медиация туралы заң қабылданып, бұл жүйенің технологиясы
қалыптаса бастағанына алты-жеті жыл енді толады.
Қорыта келе, сот жүйесінде медиацияның маңызы өте зор. Медиация дауларды тоқтатуға
бірден-бір септігін тигізеді. Медиаторды үшінші тарап ретінде танимыз. Ол даудың немесе сотта
қаралатын істің қатысушыларының белгілі бір келісімге келуіне көмектеседі, сонымен бір мезгілде
тараптар дауды реттеу мен оны шешудің шарттары жөнінде шешім қабылдау үдерісін толығымен
бақылап отырады. Дегенмен медиатордың көмегіне жүгінушілер әлі де аз, мүмкін халыққа заңды
түсіндіру жұмыстарын әлі де жетілдіру керек шығар. Сондықтан, елдегі медиация институтының
дамуына мемлекеттік билік органдары барынша қолдау көрсетіп, институттың кең құлаш жаюына
ықпал етуі қажет. Өйткені, медиацияның біздің елімізде болашағы зор. Оны бір деңгейде қолдасақ,
медиация халқымызға игі әсерін тигізеді.
Медиация сот процесінде болып жатқан көптеген мәселелердің оңтайлы шешімін табуына,
сот жүйесіндегі істердің қысқаруына, экономикалық шығындардың азаюына септігін тигізеді.
Медиация тәртібі сотта кең ауқым алғаның қалаймыз. Отандық сот жүйесін одан әрі қарай жетілдіру
мақсатында.
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ҚР ҚЫЛМЫСТЫҚ КОДЕКСІ БОЙЫНША ЭКОНОМИКАЛЫҚ
КОНТРАБАНДА ҚЫЛМЫСТЫҚ ҚҰҚЫҚ БҰЗУШЫЛЫҒЫНЫҢ
ОБЪЕКТИВТІ БЕЛГІЛЕРІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Ж.М. Нурмаханова
Аға оқытушы, магистр, Қазақ ұлттық аграрлық университеті, Алматы қ.
Кез келген қылмысты саралау барысы, нақты қоғамға қауіпті және құқыққа қайшы әрекеттің
мән-жайларының нақты қылмыс құрамының белгілерімен ұқсастығын анықтау болып табылатынын
білеміз. Қылмысты саралау, қылмыстық әрекеттің объектісі мен затын анализ жасаудан басталады.
Содан кейін зерттеліп отырған қылмыстық объективтік жағының белгілерін, оның субъектісін,
субъективтік жағын анықтаймыз.
Түйін сөз: экономикалық контрабанда, қылмыстық кодекс, қоғамдық қатынастар,
контрабанда.
Экономикалық контрабанда қылмыстарының объектісі. Қылмыс қашан да бір
құндылықтарға қол сұғып, зардап әкеледі немесе әкелу қаупін туғызады. Не нәрсеге қол сұғылса,
не қол сұғылмақ болса, сол қылмыс объектісі болып табылмақ. “Қылмыс объектісінің проблемасы
кінә, зиян келтіру проблемаларынан кем түспейтін маңызды да философиялық терең мәселе болып
табылады” [1].
Қылмыстық құқық теориясында қылмыс объектісі болып қылмыстық құқықпен қорғалатын
қоғамдық қатынастар танылады.
Қазақстандық құқық ғылымы Қазақстан КСРО ыдырағанша оның құрамында болып
келгендіктен, сол Кеңестік құқық ғылымының оған дейінгі жеткен ортақ жетістіктерін мұралап,
енді өз желісімен дамып келе жатқандығы аян. Ал Кеңестік қылмыстық құқық өзінің алғашқы
күндерінен бастап-ақ қылмыс объектісі ретінде, оған дейін әр түрлі көзқарастар болса да, марксизм
идеяларын жалғастырып, қоғамдық қатынастарды таныған еді.
А.А. Пионтковскийдің 1925 ж. жарық көрген “Қылмыстық құқық” оқулығында “қоғамдық
қатынастарды” қылмыс объектісі ретінде атап өтеді [2].
Осы оқулығының үшінші басылуында ол бұл мәселеге орай “Буржуазиялық криминалистер
арасында бір тоқтамды көзқарас жоқ, – деп бастайды, – біреулері (әсіресе, классик-криминалистер).
Белгілі бір әрекеттерден тартынуға (“тиым”) немесе белгілі әрекетті жасауға (“әмір”) өкім ететін
қандай да бір норманы таниды. Келесілері (әсіресе, социолог-криминалистер). Қандай да бір
“құқықтық игілікті”, яғни құқықпен қорғалатын өмірлік мүддені таниды”, – деп барып, қоғамдық
қатынастарға ауысады [3].
Шынында да, Қазан төңкерісінен бұрын бұл тұрғыда Ресей мен шет ел ғылымында әр түрлі
пікірлер орын алған еді. Мысалға, Ресейдің төл ғалымы Н.С. Таганцев “шынайы болмысындағы
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құқық нормасын” [4] таныды. Оның осы сөзін тарата келе, А.В. Наумов “Таганцев шынайы
болмыстағы құқық нормасы деп қылмыстық құқық арқылы қол сұғушылықтан қорғалатын
игіліктің (мүдденің) шынайы мазмұнын көрді” [5], – деген қорытындыға келеді.
Ал Н.С. Таганцев енді бір жерінде, қылмыстың мәні қылмыскердің шынайы құқыққа ие
адамға зиян әкелгенінде емес, мемлекеттің талабын бұзуға еркінің жеткендігінде, зиян келтіру
қылмыстың мәні емес, амалы ғана, “сондықтан да қылмыстан құқық үстемдігін қорғаушы ретінде
қашан да мемлекет зардап шегеді. Қылмыс объектісі деп шынайы игіліктер мен мүдделерді
танысақ біз қандай да бір игіліктер мен құндылықтарды жою заңсыз болып табылмайтын
әрекеттердің құқықтық табиғатын түсіндіре алмаймыз” [6] дегенді айтады. Яғни, игіліктер мен
мүдделер қылмыс объектісіне айналуы үшін олардың міндетті түрде мемлекет қорғайтын құқық
нормаларымен қамтылуына сілтейді.
Сондай-ақ мүдде мен оның құқықтық формасының бірлігі туралы ой толғамдарды Е.І.
Қайыржановтан да кездестіреміз.
Қазіргі заманның Қазақстандық (және ТМД елдерінің) қылмыстық құқығында “қылмыс
объектісі қорғалатын қоғамдық қатынастар” деген пікір жалпылама қабылданған ереже болғанымен,
Кеңес дәуірінің өзінде де бұған өзіндік әр қосушылар мен сын айтушылар болды және әлі де бар.
Айталық, В.Г. Смирновтың ойы бойынша “құқықтық тәртіп шын мәніндегі қоғамдық
қатынастардың өзінше бір “құқықтық қабығы” ретінде қылмыс және басқа да құқық бұзушылық
кезінде белгілі бір зардап шегеді, осы тұрғыдан келгенде ол қылмыстық-құқықтық қорғау мен жалпы
құқықтық қорғау объектісіне енуі тиіс [7]. Өз сөзімен айтсақ, “Бұл ұғымның дәл мағынасында
қылмыстық қол сұғушылық объектісі деп тек қана социалистік қоғамдық қатынастарды ғана емес,
олардың қамтамасыз етілу шарттарын да”, яғни құқықтық тәртіпті де тану керек. Құқықтық тәртіп
(құқықтық шарттар) нақты қоғамдық қатынастардың құрамына енбейді, сол себепті қылмыстық
құқықтық қорғау объектісінің айрықша бір құрамдас элементі болып табылады.
Сол сияқты, М.И. Федоров та қылмыс объектісі деп тек қана қоғамдық қатынастарды емес,
сонымен қоса, құқық нормасын да тануды ұсынады [8].
Бұған А.А. Исаев құқық нормасының мазмұны оған берген түсініктемесіне қарай өзгеріп
отыратын тұрақсыздығын алға тартып, сондай-ақ барлық қоғамдық қатынастардың құқық арқылы
реттелмейтінін келтіре отырып, келіспейтіндігін баяндайды [9].
Ал Е.І. Қайыржанов болса, қылмыс объектісінің материалдық және формальдық жақтарын
ажыратады. Материалдық жағы қорғалатын мүдде болса, формальдық жағы – ол мүддені
бүркеп, қорғап тұрған құқықтық норма. “Құқықтық қорғаусыз құқықтағы мүдде жоқ. Сондай-ақ
олар қорғайтын әлеуметтік құнды мүддесіз құқық, нақты құқықтық нормалар жоқ”, – дейді Е.І.
Қайыржанов, оның ойынша, – “қылмыстың объектісін анықтау үшін кез келген жеке жағдайда екі
түрлі өзара байланысты мәселеге тоқталуға тура келеді. Біріншіден, кімнің қандай мүддесі? Және,
екіншіден, қандай құқықтық норма бұзылды?” [10].
“Формальдық тұрғыдан қылмыс объектісі болып құқықтық норма шығады. Бірақ бұл жәй
беткі... жағы ғана. Объектінің неғұрлым терең мазмұнды жағы, мәнісі немесе қоғамдық құндылығы
қоғам мен мемлекет атынан қорғалатын мүдде де, қоғамның материалдық не моральдық
игіліктерінде жатыр” [11].
“Мүдде қоғамдық қатынастардың нақты көрінісі бола тұра, өз кезегінде, өзінің құқықтық
формасымен жанамалануы, рәсімделуі, киінуі керек”, әйтпесе қылмыс объектісі емес. Е.І.
Қайыржанов, сондай-ақ, объект турасындағы академик М.Т. Баймахановтың, құқық бұзушы осы
екі жақты объектіге (қоғамдық қатынастар мен оны қорғаушы заң) зиян келтіреді деген сөзін атүсті айтып өтеді [12].
Н.И. Коржанский болса, нормативистік теорияға өз қарсылығын былайша білдіреді:
біріншіден, қылмыс кейде құқық нормаларымен реттелмеген қоғамдық қатынастарға (кейбір
жыныстық қатынастар, қоғамдық тәртіп) қол сұғады, екіншіден, қылмыстық-құқықтық қатынастар қылмыс жасаудан бұрын өмір сүрмейді, сол сияқты бұл қатынастардың объектілері де одан
бұрын өмір сүре алмайды. Ал қылмыс объектісі, керісінше, әрқашан қылмыс жасаудан бұрын өмір
сүреді [13].
Біз өз тарапымыздан нормативистік теорияны қолдамағанымызбен, соңғы пікірге
қосар ойымыз да бар. Н.И. Коржанский айтатын “құқықтық реттелмеген” кейбір жыныстық
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қатынастардың өзі ҚК-те аталып өтсе (қылмыс хақында), соның өзі оны қорғаумен қатар реттеп
өтеді. Демек, ненің жасалуға тиісті емес екенін білген соң, ненің (қандай әрекеттің) жасалуы
мүмкін екені шығады. Ал бұл реттеу емес пе?!
“Қоғамдық қатынастарға” соңғы жылдарда сүбелі қарсылықты А.В. Наумов білдірді. Оның
пайымдауынша, қоғамдық қатынастар теориясы жеке адамға қарсы қылмыстардан басқаларына
келеді, ал адамды “тек қоғамдық қатынастардың жиынтығы” деп түсіну өмірдің биологиялық
құбылыс ретіндегі, адамның биологиялық тіршілік иесі ретіндегі абсолюттік құнын төмендетеді.
Сондықтан да А.В. Наумов қоғамдық қатынастар иедеясынан бас тартып, XІX ғасырдың аяқ
шенінде қылмыстық құқықтың классикалық және социологиялық мектептерінде іргесі қаланған
“құқықтық игіліктер” теориясына оралуға шақырады [14].
Десек те, Н.И. Коржанскийдің пікірі бойынша адамды қоғамдық қатынастардың жиынтығы
ретінде емес, биологиялық тіршілік иесі деп қарасақ, онда қажетті қорғану жағдайында, үкімді
орындау кезінде адамға қаза келтірудің заңды екендігін түсіну мүмкін болмай қалады [15].
Біздің ойымызша, қоғамдық қатынастар идеясынан мүлде бас тартуға болмайды. Себебі,
айталық, әрекетсіздік арқылы жасалатын “Науқасқа көмек көрсетпеу” (ҚР ҚК 320-б.), “Қауіпті
жағдайда қалдыру” (ҚК 119-б.) сияқты қылмыстар орын алғанда адам мүддесіне зиян келіп
тұрғанын егер қоғамдық қатынастар (арқылы жүктелетін міндеттер) болмаса, қалай білуге болады?
Оларға көрсетілмек көмекті кімнен талап ету керектігіне заңмен қалыптасқан қоғамдық қатынастар
(арқылы жүктелетін міндеттер) ғана жауап береді.
Сонымен, қазіргі қазақстандық қылмыстық құқық ғылымы қылмыстық құқықпен қорғалатын
қоғамдық қатынастарды қылмыс объектісі деп біледі. Бірақ қылмыс объектісі деп қоғамдық
қатынастарды танудан қылмыс объектісі мәселелерінің барлығы шешіле қалмайды, қайта
бар мәселе осы жерден басталады [16]. Соның ішінде оның түсінігі мен құрылымын анықтау,
топтастыру проблемалары алдыңғы кезекке сытылып шығады.
Қоғамдық қатынастар – қылмыс объектісі. Қоғамдық қатынас ұғымын философиядағы
жалпы “қатынас” категориясынан шығарып, оның бір ерекше түрі ретінде ғылыми айналысқа
енгізген Карл Маркс. Энгельс өзінің «Карл Маркс “Саяси экономия сынына» атты еңбегінде:
“Саяси экономияның ісі заттарда емес, адамдар арасындағы және түптеп келсек, топтар арасындағы
қатынаста, бірақ ол қатынастар қашанда заттармен байланысты және зат болып көрініс табады.
Бұл байланысты алғаш рет Маркс ашты” [17], – деп көрсетеді.
Философиядағы (методологиядағы) “қатынас” ол “барлық құбылыстардың өзара байланыс
сәті. Заттардың қатынасы объективті; заттар қатынастан тыс өмір сүрмейді. Кез келген заттың өмір
сүруі, өзіндік (спецификалық) ерекшеліктері мен қасиеттері, дамуы оның объективтік әлемдегі
өзге заттарға қатынасына байланысты” [18].
Ф. Энгельс топтастыратын қозғалыстың бес формасында заттар қатынасқа әрқилы түседі.
Зат өзін құрайтын материямен табиғаты сәйкес келсе, алғашқы төрт түрлі қозғалыс деңгейінде
(механикалық, физикалық, химиялық, биологиялық) қатынасқа түспей қоймайды. Ал соңғы
қоғамдық қозғалыс деңгейінде қатынасқа түсуі тіпті өзгеше нысанда көрініс табады. Тіпті, ол зат
қоғамдық қатынастың айналысына мүлде түспеуі де мүмкін.
Қоғамдық қатынастардың құрылымы туралы да ғылымда әр түрлі пікір-таластар болды.
Қылмыс объектісіне қатысты алғашқы болып кешенді зерттеу жүргізген Б.С. Никифоров
қоғамдық қатынастардың үш түрлі құрамдас элементін атайды: 1) қоғамдық қатынасқа
қатысушылар; 2) қатысушылардың арасындағы қатынас; 3) қатынастардың жүзеге асу шарты.
Ал философиялық, социологиялық әдебиеттерде кездесетін пікір бойынша қоғамдық
қатынастарды: 1) олардың қатысушылары; 2) аталмыш өзара байланысты тудыратын факторлар
(қатынас соған қатысты туатын “зат”); 3) қоғамдық маңызды әрекет (әлеуметтік байланыс) [19]
құрайды.
Қоғамдық қатынастардың құрамдас бөліктері қылмыстық құқықта былайша қарастырылады:
1. Қоғамдық қатынасқа түсушілер (субъектілер).
2. Қатысушылардың өзара байланысы (немесе тар мағынадағы қатынас).
3. Қоғамдық қатынастардың объектісі (пәні, заты).
Қылмыс объектілерін топтастыру. Қылмыс объектілерін топтастыру туралы екі түрлі
көзқарас бар: 1) қылмыстық заңмен қорғалатын қоғамдық қатынастарды жинақталуына қарай
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“вертикалдық” топтастыру; 2) қылмыс арқылы тікелей зардап шегетін қоғамдық қатынастарды
маңыздылығына қарай “горизонталдық” топтастыру [20]
Бұған дейін қылмыс объектісін топтастыру мәселесінде терминологиялық, методологиялық
қолайсыздықтар болғанмен [21] қазіргі қылмыстық құқық теориясында қылмыс объектісі вертикал
бойынша үш немесе төрт сатылы үлгі бойынша топтастырылады. Соның үш сатылы нұсқасын
алғаш рет 1938 ж. В.Д. Меньшагин ұсынған еді [22]. Аталмыш нұсқа қылмыс объектісін жалпы,
тектік немесе арнайы және тікелей деп бөледі. Бұлар методология бойынша өзара бүтін мен бөлшек
категориялары сияқты қатынаста немесе танымдық тұрғыдан келсек, оларға диалектиканың жалпы,
ерекше, бөлек (жеке) категорияларын қолдануға болады. Жалпы объект тектік объектілерден тұрса,
өз кезегінде тікелей объектілердің жинағы (дәлірек айтсақ, жиынтық бейнесі) тектік объектіні
құрайды.
Жалпы объект. ҚК-тің Ерекше бөлімінде қамтылған барлық қоғамдық қатынастар
қылмыстың жалпы объектісін құрайды. Оның ауқымы кейбір әрекеттерді қылмыстандыру,
қылмыссыздандыру кезінде өзгеріске түсіп отырады. Жалпы қоғамның атынан заңшығарушы
белгілі қоғамдық қатынастарға аса мән беріп, оны қылмыстық құқықтың қорғауына алуы немесе
белгілі бір қоғамдық қатынастарды қылмыстық заң арқылы қорғау әрекетін доғаруы ғажап емес.
Жалпы объектіден қылмыстан қорғалатын, қоғамда орын алып жүрген қоғамдық
қатынастардың жалпылама сипатын, көлемін аңғарамыз. Демек, қылмыстық құқық өз қорғауына
алатын қоғамдық қатынастардың жалпы аясынан (аумағынан) хабар беріп өтеді.
ҚК-тің міндеттері айқындалатын сол Кодекстің 2-бабында қылмыстық құқықтық қорғау
объектілері қамтылған, яғни адам мен азаматтың құқықтары, бостандықтары мен заңды
мүдделері, қоғамдық тәртіп пен қауіпсіздік, қоршаған орта, Қазақстан Республикасының
Конституциялық құрылысы мен аумақтық тұтастығы, қоғам мен мемлекеттің заңмен қорғалатын
мүдделері, бейбітшілік пен адамзат қауіпсіздігі қылмыстық құқық арқылы қол сұғушылықтан
қорғалады.
Тектік объект. Қылмыстың тікелей зиян келтіретін нәрсесіне танымдық тұрғыда бір табан
жақындай түсу үшін жалпы объектіні тектік (топтық, арнайы) объектілерге бөліп жібереміз.
Қылмыстық құқықпен қорғалатын барлық қоғамдық қатынастардың ішінен өз сипатына қарай
туысқан қатынастар бөлек-бөлек ошаққа тізе қосып, тектік объектіні құрамақ. Осы туысқан
қатынастар ҚК-тің Ерекше бөлімінің тарауға бөлуге (қылмыстық заңдарды жүйелеуге) өз жәрдемін
тигізеді. Осы арқылы тікелей объектіні қай топқа жататындығын, оның орнығу ретіне қарай басқа
топтық объектілерге қарағандағы маңыздылығын, сондай-ақ негізгі және қосымша объектілерді
ажыратудың мүмкіндігі туады.
Объектілердің бір-біріне қарағандағы құндылығы (маңыздылығы) олардың тектік
объектілерінің ҚК-тегі кезектілігіне қарай айқындалады. Мысалға, Қазақ КСР-нің соңғы ҚК-і
(1959-1998 ж.ж.) алдыңғы кезекке “мемлекеттік қылмыстарды” (1-тарау), содан соң “социалистік
меншікке қарсы қылмыстарды” (2-тарау), содан соң барып “адамның өміріне, денсаулығына,
бостандығына және адамгершілігіне қарсы қылмыстарды” (3-тарау) қойса, Қазақстанның жаңа
ҚК-і “жеке адамға қарсы қылмыстарды” (1-тарау) алдыңғы қатарға қояды, ал “мемлекеттің
конституциялық құрылысына және қауіпсіздігіне қарсы қылмыстар” 5-тараудан орын тепкен, содан
соң ғана “меншікке қарсы қылмыстар” (6-тарауда) қамтылған. Осы мысалда соңғысы құқықтық
мұрагер болып табылатын екі мемлекеттің (Қаз. ССР-і және ҚР) өз қоғамындағы құндылықтарға
көзқарасы көрініс табады. Алғашқысы үшін мемлекет мүддесі адам мүддесінен жоғары тұрса,
соңғысында, керісінше, адам мүддесі ең алдыңғы қатарға шығады, ал қалған құндылықтар екінші
кезекте.
Сонымен, ҚК-тің Ерекше бөлімінің әр тарауы бір тектік объектіні құрайды деген қорытындыға
келуге болады. Бірақ, бұдан қалыс қалатын жәйттер бар. Айталық, ҚК-тің Ерекше бөлімінің
1-тарауы (Жеке адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылық) деп аталса, 2-тарауы “Отбасына және
кәмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылық” деген атқа ие. Бұл жерден соңғы
тарауда көрсетілген жәбірленушілердің бір тобы – кәмелетке толмаған адамдар жеке адамның
қатарына жатпай ма? – деген әсер қалады.
Түрлік объект. Әрине, ҚК-тің Ерекше бөлімін тарауларға бөлу заң шығарушының
өз еркі, бірақ басқа тарау болып бөлектеніп тұрғаннан атасы бөлек қоғамдық қатынастар
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туындап кетпейді. Бәз-баяғыша, қоғамдық қатынастардың әлеміне байланысты анықталған
сипаты бойынша қатынастар бір-біріне өз “туысқандығын” жоймайды. Осы туысқан
қатынастардың ішінен де, оның бөлшегі болып табылатын, А.Е. Фролов айтпақшы, біртұтас
қорғауға тұрарлықтай объект “түрлік” объект болып табылады. Жоғарыда айтқанымыздай, тек
белгілі тарауда қамтылмай қалған (бөлек тарауда берілген) қоғамдық қатынастармен қоса, бір
тараудың ішінде қамтылғанмен, дербес дифференциациялауға жарайтындай түрлік объектілер
де бар. Мысалға, ҚР ҚК-нің 10-тарауында қамтылған қылмыстардың тектік объектісі болып
халықтың денсаулығы мен адамгершілігін қамтамасыз ететін қоғамдық қатынастар болса, өз
кезегінде олар халықтың денсаулығын қамтамасыз ететін және адамгершілігін қамтамасыз
ететін деп екі кіші топқа (түрге) бөлінеді. Немесе Ерекше бөлімнің 1-тарауындағы жеке
адамға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтарды адамның өмірі мен денсаулығына қарсы;
бостандығы, ар-ұжданы мен абыройына қарсы; жыныстық бостандығы мен жыныстық қол
сұғылмаушылығына қатысты деп түрлік объектілеріне қарай бөлшектеуге болады. Бұлар өзара
тығыз байланысты болған соң да бір тектік объектіге жинақталған, оларды бөлек тарауға
бөліп, бұтарлау практикалық тиімділікке алып келмейді. ҚК-тің кей тарауларында тектік
объект пен түрлік объект сәйкес келіп жатады, яки оларда түрлік объект оқшауланбайды.
Мысалы, әскери қылмыстардан зардап шегетін не шегуі мүмкін қоғамдық қатынастар (ҚК
18-тарау).
Жоғарыда аталған объектілердің ешқайсысы да қылмыстан келетін нақты зардапты бейнелей
алмайды. Оны көрсетіп бере алуға қабілетті – қылмыстың тікелей объектісі.
Жалпы қылмыстың өзі абстракция болып табылғандықтан, ол белгілі бір жеке қылмысқа тән,
нақты ерекше белгілерді бере алмайды, тек жалпы қылмыс атаулының ұғымын ғана береді. Сондайақ, қылмыс құрамының кез-келген элементінің қандай да болсын белгісі аталмыш ерекшеліктерді
көрсету қабілетінен ада.
Қылмыс объектісінің вертикалды топтастырудағы түрлері бірі біріне қарағанда жалпыны
білдіреді. Сөз басында аталып өткендей, қылмыс объектілерінің түрлері бір-бірімен диалектиканың
жалпы, ерекше, бөлек (жеке) категориялары сияқты қатынаста.
Қылмыстың тектік (немесе түрлік) объектісі сол топтағы барлық тікелей объектілердің
жиынтық бейнесі болса, тікелей объект оның (тектік объектінің) көрінісі.
Тікелей объект. Тікелей объект ретінде авторлар қылмыстан зардап шегетін нақты қоғамдық
қатынастарды таныса, көптеген ғалымдар онымен келіспейді. Атап айтқанда Е. Қайыржанов,
В. Наумов т.б. Осы тұрғыда Е.І. Қайыржанов тікелей объект ретінде қоғамдық қатынастардың
нақты көрінісі «мүдде» категориясын ұсынады.
Мүддені жете талдай келе, Е.І. Қайыржанов оның өз құрылымын былайша көрсетеді:
1) игіліктің немесе құндылықтың өзі; 2) бұл игіліктің (құндылықтың) иесі, яки субъектісі (бұл
жерде ол қоғамдық қатынастың субъектісімен қабысады); 3) игіліктің (құндылықтың) өз иесіне
қатысы (қатынасы). Бұл оның белгілі бір субъектіге жататындығынан көрініс табады. Қылмыс
жасау кезінде осы соңғы элементі – мемлекет құқық арқылы рәсімдеген игіліктің иесіне қатынасы
бұзылады [23].
Олай болса, мүдде мен қоғамдық қатынас бір-бірінің мәнін ашатын біте қайнасқан
құбылыстар. Сондықтан да, Ю.И. Ляпуновтың “мүдде қоғамдық қатынастармен тек
байланысты ғана емес, ол қоғамдық қатынастардың түпкі мазмұнын құрайды” [24] деуін немесе
Е.А. Фроловтың практикада “қоғамдық қатынас”, “қылмыстық-құқықтық қорғау объектісі”,
“әлеуметтік мүмкіндік”, “мүдде” ұғымдары синоним ретінде қолданыста жүреді [25] деуін
толығымен түсінуге болады.
Н.И. Коржанскийдің білуінше “қоғамдық қатынастарға қоғам мүдделері мен осы мүдделер
көрініс табатын әлеуметтік маңызды әрекеттер тығыз байланысты. Бұл байланыстың маңыздылығы
сонша қоғамдық қатынастарды қозғалыстағы, динамикадағы қоғамдық мүдделер деуге негіз
береді” [26].
Е.І. Қайыржанов мүдденің мағынасын қоғамдық қатынастардың “ішкі ядросы” есебінде
ашады [27].
Объект – қылмыс құрамының міндетті элементтерінің бірі, сондықтан обьектісіз қылмыс
болмайды. Қылмыс заңмен қылмыс ретінде қарастырылған кез-келген қоғамға қауіпті әрекет
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белгілі бір обьектіге қол сұғады. Қылмыстық қол сұғыушылықта обьектіге қол сұғылады немесе
елеулі залал келтіру қаупі туады.
Контрабанда, ең алдымен, мемлекеттің экономикалық мүддесіне нұқсан келтіреді, себебі,
біріншіден – әкелінетін және шығарылатын тауарларға белгіленген алымдар мемлекеттік бюджетке
түспейді.
Екіншіден, елдің экономикасы үшін өте қажетті болғандықтан сыртқа шығаруға тыйым
салынған тауарлар (стратегиялық мақсаттағы шикізат) әкетіледі.
Контрабанданың негізгі тікелей объектісі – мемлекеттің қаржылық қызметі.
Қосымша объектісі – Қазақстан Республикасының кедендік шекарасын кесіп өту ережесі.
Контрабанданың затына және субъектісіне байланысты оның факультативті объектілеріне
қоғамдық қауіпсіздік, мемлекеттік органдардың қызметі, Қазақстан Республикасының саяси
мүддесі, Қазақстан халқының денсаулығы, қоғамның моральдық бастауы, Қазақстан халқының
тарихи–мәдени мұралары жатады.
Қылмыстаң заттары – тауарлар мен басқадай заттар.
Қазақстан Республикасы Кеден Кодексіне сәйкес, «тауар дегеніміз» – материалдық дүниенің
кез келген материалдық заты, оның ішінде валюта, валюталық құндылық, қуаттың электр, жылу
немесе басқа түрлері және «халықаралық тасымалдау және тауарлар үшін пайдалатын көлік,
құрал-жабдықтар жатады».
Сонымен қатар, кедендік шекара арқылы алып өту үшін арнаулы ереже белгіленген, кедендік
шекара арқылы алып өтуге тыйым салынған немесе шектеу қойылған заттар мен құндылықтар да
бұл қылмыстың заты бола алады.
Қазакстан Республикасының кедендік шекарасы арқылы алып өтуге шектеу салынған заттар
тізбесі берілген. Оған ғылыми, көркемдік, тарихи немесе мәдени құндылығы бар заттар, есірткі
затына жатпайтын дәрі–дәрмектер, радиоэлектрондық құралдар, байланыс құралдары және жоғары
жиілікті құрылған құрылғылар, жарқырауық тастардың (құнды тастардан басқа), коллекциялық
және сирек минералдардың, палеонтологиялық қалдықтардың үлгілері, авто, мото көлік құралдары
және басқалар кірген.
Қылмыстың объективтік жағы – Қылмыстық Кодекстің 250–бабында көрсетілгендерден басқа
тауарларды және басқа заттарды ірі мөлшерде кедендік шекара арқылы алып өтуге бағытталған
белсенді әрекетпен сипатталады.
Қазақстан Республикасы Кеден кодексіне сәйкес «Қазақстан Республикасының кедендік
шекарасы арқылы алып өту дегеніміз, – тауарларды және көлік құралдарын кез келген тәсілмен
Қазакстан Республикасының кедендік аумағына алып кірумен немесе сол аймақтан алып шығумен
байланысты әрекет жасау, оған халықаралық жіберулермен өткізу, құбыр мен тасымалдау көлігін
және электр жүйесін пайдалану да кіреді». Көрсетілген әрекеттерге мыналар жатады: Қазақстан
Республикасының кедендік аумағына тауарды және көлік құралдарын алып кіру, оның ішінде,
еркін кедендік қоймалардың аумағына Қазақстан Республикасының кедендік аумағының қалған
бөлігіне алып кіру – Қазақстан Республикасының кедендік шекарасын іс жүзінде кесіп өту; басқа
жағдайларда – Қазақстан Республикасының кедендік аумағынан тыс жаққа, не еркін кедендік
зоналар аумағына, немесе еркін қоймаларға тауарлар мен көлік құралдарын алып шығу ниетін
жүзеге асыруға тікелей бағытталған әрекеттер жасау, атап айтқанда – «кедендік декларация беру».
Сонымен, тауаларды немесе басқа заттарды алып кіргенде Қазақстан Республикасының
кедендік шекарасы іс жүзінде кесіп өтеді, ал алып шыққанда – кедендік декларация беріледі.
Сондықтан да, Қазақстан Республикасының кедендік аумағына алып кіргенде, оның ішінде
еркін кедендік зоналар аумағы мен еркін қоймалардан кедендік аумақтың басқа бөлігіне алып
кіргенде тауарлар мен басқа заттардың кедендік шекараны іс жүзінде кесіп өткен кезінен бастап,
ал тауарларды кедендік аймақтан алып шыққанда, сондай-ақ оларды Қазақстан Республикасы
кедендік аумағының қалған бөлігінен еркін кедендік зоналар аумағына және еркін қоймаларға
алып кіргенде – кедендік декларация берген кезден бастап контрабанда аяқталған қылмыс болып
саналады.
Алып өту мына тәсілдердің біреуі арқылы жасалуы мүмкін:
− кедендік бақылауды айналып өту;
− кедендік бақылаудан жасыру;
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− кедендік ұқсастыру құжаттарын немесе құралдарын алдап пайдалану;
− декларация жасамау, не кедендік шекара арқылы алып өтуге тыйым салынған немесе
шектеу салынған заттар мен құндылықтарды жалған декларациялау.
Қазақстан Республикасы 1997 жылғы 18 шілдедегі Жоғарғы Соты Пленумының
«Контрабанда үшін қылмыстық жауапкершілік туралы заңдарды қолдану практикасы туралы»
қаулысының 5 – тармағына сәйкес, контрабанда жасаудың жоғарыдағы бірінші тәсілінде –
контрабанда заттарын кеден бекеттерін, өткізу пунктерін және кедендік рәсімдеу жүргізу
үшін Қазақстан Республикасының заңдарымен және кеден органдарымен белгіленген басқа
органдарды айналып өтіп немесе рәсімдеу жүргізілетін уақыттан басқа кезде жібереді немесе
алып өтеді. Қазақстан Республикасының арнайы заңына сәйкес кеден органдары белгіленген
жерлерден және олардың Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жұмыс істеу уақытында
ғана тауарлар мен көлік құралдарының Қазақстан Республикасының кедендік шекарасын кесіп
өтуіне жол беріледі.
Басқа жерлерден және Қазақстан Республикасы кеден органдарының жұмысынан тыс уақытта
тауарлар мен көлік құралдары Қазақстан Республикасының кедендік шекарасын тек Қазақстан
Республикасы кеден органдарының рұқсатымен ғана кесіп өте алады.
Контрабанда жасаудың екінші тәсілі – тауарларды немесе өзге құндылықтар мен заттарды
жасыру, оларды құпия жерге тығу немесе табуды қиындататын басқа әдістер қолдану немесе затқа
басқа заттың түрін беру.
Заттарды кеден бақылауынан жасырып қалу үшін қолданылатын айланың түрі көп. Заттарды,
мысалы, киімге, аяқ киімге, бас киімге, қобдиша түбіне, таяқ, шатыр саптарына, тағам ішіне тығады.
Контрабанданың үшінші тәсілінде кеден органдарына, сондай–ақ шекара бақылауын жүзеге
асыратын адамдарға жарамсыз, заңсыз жолмен алынған, жалған, сондай–ақ жалған мәліметтер
кірген құжаттар ұсынады, жасанды мөрлер, мөртабандар, пломбалар, кедендік ұқсастырудың
басқа да сондай құралдарын пайдаланады немесе басқа объектілерге жататын шын ұқсастыру
құралдарын ұсынады.
Бұл тәсіл контрабанданың ең көп таралған және қауіпті түрлерінің бірі, себебі құжаттарды
алдамшы жолмен қолдану арқылы шетелге әр түрлі құнды шикізат пен материалдарды, куат
көздерін (мұнай, бензин, мазут), т.б. көптеген алып өтуге мүмкіндік туады. Мұндай ірі масштабты
операциялардан мемлекет оңдаған, жүздеген мың доллар зиян шегеді.
Контрабанданы осы тәсілмен жасағанда айыптының әрекетін құжаттарды бұрмалағандығы
немесе қолдан жасағандығы үшін қосымша саралаудың қажеттілігі жоқ, себебі бұл әрекеттер
контрабанда жасаудың осы тәсілінің міндетті нышандары болып табылада.
Контрабанда жасаудың төртінші және бесінші тәсілдерінде алып өтуге тыйым салынған
немесе шек қойылған не айналымнан алынған немесе басқа құндылықтар мен заттарға қатысты,
заңда белгіленген ережелерге сай кедендік декларация беру міндетін орындамайды немесе дұрыс
орындамайды.
Контрабанда жасағанда затты кеден шекарасы арқылы алып өтеді.
Республиканың кедендік аумағының іші, сондай-ақ еркін кедендік зоналар мен еркін
қоймалардың периметрлері кедендік шекара болып табылады.
Айыптының әрекетін Кедендік кодекстің бабы бойынша саралау үшін тауарлар немесе басқа
заттар ірі мөлшерде өтуі тиіс. Осы бапқа берілген ескертуге сәйкес, егер тауарлардың құны бір мың
айлық есептік көрсеткіштен асса, контрабанда ірі мөлшерде жасалған деп танылады.
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SMART CITY ДАМУ ЖОЛЫН ДИНАМИКАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ
ҮРДІСІНІҢ ТАПСЫРМАЛАРЫ МЕН КЕЗЕҢДЕРІН ТАЛДАУ
Т.С. Картбаев
Басқару жүйелері және ақпараттық технологиялар институт директоры, Ғ. Дәукеев атындағы
Алматы энергетика және байланыс университеті, Алматы қ.
К.О. Тогжанова
Аға оқытушы, Ғ. Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті, Алматы қ.

Smart city динамикалық даму жоспарын құрудың әр түрлі кезеңдерінде қажетті білім мен
үдерістердің әр түрлі, күрделі түрлерін модельдеу әдістер мен ақпараттық технологияларды
әзірлеу бойынша жаңа зерттеулерді талап етеді. Smart city дамыту бойынша тиімді динамикалық
жоспарды құрып, шешім қабылдау үшін болжам жасаудың адаптивті әдістері мен ақпараттық
технологияларын әзірлеу қажеттілігі туындайды. Smart city дамыту бойынша динамикалық
жоспарлау және шешім қабылдау технологияларын талдау шешілмеген мәселелердің бар екендігін
көрсетті. Бұл мәселелерге – әртүрлі типтегі белгісіздіктер мен тәуекелдерді ескере отырып, Smart
city дамыту бойынша шешімдерді қабылдау және динамикалық жоспарлау міндеттерін шешудің
жалпы теориясы мен әдіснамасының болмауы жатады.
Түйін сөздер: Smart City, динамикалық жоспарлау, әдістер, модельдер, тәуекелдер.
Динамикалық жоспарлау (ДЖ) ХХ ғасырдың 50-ші жылдарында жекелеген компаниялардың
болашақ даму жоспарларын және жеке жағдайларды дамыту жөніндегі болжамдарды құру кезінде,
бір нұсқалы болжамдарға балама ретінде пайда болды [4, 5].
Әдетте бір нұсқалы болжамдар, жүйенің болашақ дамуының жалғыз жолы немесе іс жүзінде,
әсіресе тез өзгеретін сыртқы орта жағдайында, олар өте жиі жалған болып шықты. Сыртқы
белгісіздік және сыртқы ортаның жылдам өзгеру барысында тәуекелділік болған жағдайда, жалғыз
ықтимал болжамға сүйене отырып стратегиялық жоспарлар әзірлеу тиімсіз болып табылады [6, 7].
Қазіргі әлемдегі жағдайлар тез және кенеттен өзгеріс үстінде, осы ретте жағдайлардың күрт
өзгеруінен күтпеген оқиғалар пайда болады. Көбінесе болашақ оқиғаларды алдын ала болжауға
және болжау жасауға болатын белгілі бір ықтимал даму нұсқалары бар. Сондықтан динамикалық
тәсілді енгізу кезінде шамамен бірдей шындыққа ұқсас, бірақ күрделі динамикалық жүйелер
мен жағдайлар үшін оқиғалар мен сыртқы ортаның болашақ дамуының елеулі ерекшеленетін
нұсқаларын әзірлеу басталды. Бұл ретте мұндай динамикалық жоспарлардың елеулі ерекшелігі
болжамдарды әзірлеу үшін ғана емес, күрделі динамикалық жүйелер мен үрдістерді дамыту
стратегияларын әзірлеу үшін, оның ішінде қалалық инфрақұрылымды дамыту мәселелеріндегі
құралдар болды.
Динамикалық жоспарлау сандық және сапалы ақпаратты өңдеудің түрлі әдістерін,
модельдеудің әдістерін, жоспарларды құрудың әр түрлі кезеңдерінде оңтайландыру және шешімдер
қабылдау әдістерін, тәуекелдер мен белгісіздіктерді бағалауды қамтиды [8, 9]. Бірақ ДЖ негізгі
мазмұны, жақсы құрылымдалған және қисынды тексерілген динамикалық жоспарларды немесе
олардың элементтерін, жүйені дамытудың болашақ жоспарының (атап айтқанда, Smartcity) бірдей
шындыққа ұқсас және барабар нұсқаларын құрастыру және осы жоспарлардың тиімділігін бағалау
болып табылады [1, 2, 3, 10].
Бұл ретте, құрылып жатқан жоспар зерттелетін жүйелердің болашақтағы дамуының әртүрлі
нұсқалары кезінде, сыртқы ортаның барлық өзгерістерін есепке алатын мүмкіндігі болу үшін
икемді және тиімді болуы тиіс.
Бүгінгі таңда динамикалық жоспарлау – қазіргі заманғы менеджмент пен стратегиялық
басқарудың, күрделі жүйелердің, атап айтқанда, жылдам дамып келе жатқан Smartcity дамуын
талдау мен жоспарлаудың тиімді жүйелік құралдарының бірі.
Динамикалық жоспарлау рационалды әлеуметтік-экономикалық саясатты құру мен
дамытудың тиімді әдісі болып табылады, сондай-ақ инновациялық технологияларды немесе
ауқымды инженерлік жобаларды терең талдау мен тиімді дамыту мақсатында қолданылады [4, 11].
Динамикалық жоспарлауда басқа жоспарлау түрлерінен ерекшеленетін үш ерекшелігі бар.
Біріншіден, жүйе жоспарды құру кезінде тәуекелдер мен әртүрлі белгісіздіктердің болуын
және олардың уақыт ағымымен өзгеруін ескере отырып, уақытпен қарастырылады. Бұдан басқа,
болашақ жоспардың тиімділігіне және ортаның кез келген өзгерістерін есепке алуға байланысты
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міндетті түрде болжамдар жасау [4]. Демек, ыңғайлы жоспар құру және жүйенің даму нәтижелеріне
әсер ететін оқиғаларға сәйкес оны түзету қажет.
Екіншіден, жоспарлау ұзақ мерзімді сипатқа ие, өйткені тек қысқа мерзімді мақсаттар ғана
емес, сонымен қатар ұзақ мерзімді мақсаттар да қарастырылады.
Үшіншіден ағымдағы бастапқы деректер үшін ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу мақсатында
жоспарды құру процесі эволюциялық сипатқа ие [10–12].
Динамикалық жоспарды құру мынадай элементтерді қамтиды: динамикалық жоспардың
мақсаттарын анықтау, жоспарлауға уақытша шектеулерді анықтау, жоспардың құрылымын таңдау
(кезеңдерді анықтау), жоспардың әрбір кезеңінің құрылымын таңдау, жоспарлаудың әрбір кезеңінде
белгісіздік пен тәуекелдерді бағалау, жоспарлаудың негізгі тапсырмаларын шешу әдістерін белгілеу,
жоспарлардың модельдерін құру, болжамдарды бағалау және шешімдер қабылдау, сондай-ақ
құрылған жоспардың тиімділігін бағалау.
ДЖ тапсырмасының қойылымы мынадай белгілер бойынша ажыратылуы мүмкін:
тапсырмалар арасындағы байланыстардың болуы, Smartcity (жедел немесе мерзімінен бұрын)
салынып жатқан даму жоспарының типі, әртүрлі типтегі белгісіздіктердің және тәуекелдердің
болуы, нысаналы функциялар мен шектеулердің типі.
ДЖ үрдісінің тапсырмалары мен кезеңдерінің жалпы көрінісі 1 – суретте көрсетілген.
Динамикалық жоспарды құрудың бастапқы кезеңдерінде, жоспарды құрудың мақсаттары және
барлық жоспарға уақытша шектеулер анықталады.
Келесі кезеңде теориялық-графикалық модельдердің көмегімен жоспар құрылымын құру
тапсырмалары шешіледі, жоспардың жеке нұсқаларына арналған уақытша шектеулер анықталады.
Модельдегі шыңдар – бұл жоспар кезеңдері, қабырға – бұл уақытша логикалық және
ақпараттық түрдегі байланыс. Сондай-ақ, Smartcity даму жоспарының баламалық нұсқаларын
құру және өлшемдер бойынша жекелеген бағыттар мен технологияларды таңдау мүмкін.
Динамикалық жоспардың құрылымын синтездеу үрдісінде жоспардың құрылымы бөлінеді
және оңтайландырылады. Динамикалық жоспардың құрылымдарын құруды анықтау мен
оңтайландырудың әртүрлі тәсілдері болуы мүмкін:
1) ДЖ жоспар кезеңдерінде орындалатын немесе жоспарланатын тапсырмаларды
талдау негізінде жүргізіледі, осыған байланысты Smartcity даму жоспарының нақты кезеңдері
айқындалады;
2) жоспар алдын ала әзірленеді, жоспардың құрылымы нақты тапсырмаларды шешуге
қатысты түзетіледі;
3) аралық мақсаттар анықталады және жоспардың құрылымы осы мақсаттарға қол жеткізуге
сәйкес құрылады.

1 – Сурет. Smartcity даму мысалында динамикалық жоспарлау үрдісінің кезеңдері мен
тапсырмаларының жалпы тізбегі.
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Smartcity динамикалық даму жоспарының құрылымын синтездеу тәсілдері мен әдістері
жоғарыда қарастырылған нұсқалар үшін, жоспар құрылымының оңтайлы нұсқасын таңдауды
қалыптастыруға мүмкіндік береді. Негізгі назар жоспар кезеңдері бойынша тапсырмаларды бөлуге
және Smartcity даму жоспарының кезеңдері бойынша берілген міндеттерді бөлу кезінде, жеке кезең
үшін динамикалық жоспарды құруға аударылған.
Үшінші кезеңде тұтастай алғанда жоспарды іске асыру және оның жекелеген кезеңдері
үшін, негізгі белгісіздіктер мен тәуекелдер айқындалады. Оларды жеңу әдістерін таңдау жүзеге
асырылады.
Жоспардың төртінші кезеңінде жоспарлардың басты өлшемдері мен параметрлері, олардың
себеп-салдарлық қасиеттері анықталады, сондай-ақ жоспардың динамикалық қасиеттерін зерттеу
мақсатында болжау жүзеге асырылады.
Келесі кезеңде Smartcity даму жоспарының жеке параметрлері мен көрсеткіштерін нақтылау
мақсатында жоспардың балама нұсқаларын және оның элементтерін модельдеу жүзеге асырылады.
Алтыншы кезеңде шешім қабылдау әдістерінің көмегімен жоспардың оңтайлы нұсқасын
таңдау жүргізіледі. Сондай-ақ соңғы кезеңде жоспардың тиімділігін бағалау және жоспардың
түпкілікті нұсқасын таңдау жүргізіледі.
Қорыта келе, Smartcity динамикалық даму жоспарын құру дегеніміз динамикалық
жоспарлауды өзара байланысты міндеттерін дәйекті шешу және берілген өлшемдер бойынша
жоспардың ең жақсы нұсқасын таңдау үрдісін түсінуге болады.
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ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫНДАҒЫ ПӘНАРАЛЫҚ ЕСЕПТЕР
А.К. Смаханова
Математика магистрі, оқытушы, Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, Қызылорда қ.
А.Қ. Қонысбай
Студент, Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, Қызылорда қ.
Құрылыс саласы қазіргі таңда өте жақсы дамуда, сондықтан білікті, мықты мамандарды
қажет етеді. Егер де сурет салуға, түрлі сызба бағдарламаларымен жұмыс жасауға икеміңіз
болса, қала көркін келтіретін әсем де биік, мықты ғимараттар салғыңыз келсе, кірпіш қалап,
арманыңыздағы үйіңізді өз қолыңызбен тұрғызғыңыз келсе, өз қажеттілігін ешқашан жоймайтын,
қызықты қиынды математика ғылымын жақсы меңгерген абзал. Пәнаралық мазмұнды есептерді
шығару барысында болашақ инженердің әр пәннен алған білімін толықтыруға, бекітуге немесе
орнын толтыруға өте қажет, сондай-ақ болашақ инженердің түрлі пәндерден алған жеке
бақылаулары мен қорытындыларын растайтын немесе тереңдететін жаңа факторларды табу көзі
болып саналады.
Түйін сөздер: пәнаралық есептер, кран, ағаш өңдеу,туынды.
Құрылыс. Бұл сөзді естігенде көз алдымызға әрине кірпіш, цемент, құм, қиыршық тас, саз,
әк т.с.с. құрылыс материалдары елестейді. Дұрыс, себебі құрылыс материалдарынсыз құрылыс
жүрмейді. Тіпті, кез-келген елдің экономикасын құрылысына қарап-ақ білуге болады. Құрылыс
жүріп жатса, онда айналым, ақша, жұмыс бар деген сөз. Құрылысшылар – елді-мекендерді
көріктендіріп, көз тартарлық әртүрлі зәулім ғимараттарды салып, оларды қала тұрғындарының
игілігіне пайдалануға берумен халықтың тұрмысын, әл-ауқатын жақсартуға елеулі қызмет істеп
келеді.
Құрылыс пен сәулет өнері адамның алғаш пайда болуынан басталған көне кәсіп.
Ғасырлар ауысса да ол бізбен бірге дамып, жетілуде. Құрылыс саласының өзіне тән ережесі,
тәртібі және нормативтік құжаттары болады. Соған сәйкес әрбір құрылысшы кірпішті қалай
қалау керек, оның нормасы қандай болады деген сияқты құрылыс технологиясын меңгеруі
қажет. Сондай-ақ жобаны оқи білуі керек. Бір нысан мен екінші бір нысанның ерекшелігін
білу, технологияны, адамды орнымен пайдалану, алған білімді тиімді жұмсай білу, дәл,нақты
есептей білу керек. Яғни математикадағы масштабты жақсы түсініп, оны практикада қолдана
білуіміз қажет.
Студенттерге математика сабақтарында, практикалық мазмұндағы есептер берген дұрыс:
цистернадағы сұйықтың көлемін табуға, элеватор немесе шөп қорасының сыйымдылығын
анықтауға, егістік жердің ауданын табуға, шахталардың жоспар орындалысын анықтауға, мұнайды
өндіруге қатысты т.т. Қолданбалы есептер мынадай түрлерге бөлінеді: транспорттық, транзиттік,
экономикалық мазмұнды, ресурстарды пайдалану, диета жайлы, өндірісті жоспарлау, пайыздық
мазмұнды және т.б. Күнделікті тұрмыстың қажетті мәселелеріне байланысты кейбір жағдайларда
адам баласына қандай да бір нәтижелерге жету үшін бірнеше әдістерді қарастыруға келеді.
Мұндайда ол осы әдістердің ішінен өзіне ең тиімді әдісті таңдап алуға тырысатыны түсінікті.
Практикада, көбіне, ең тиімді деген ұғым сандық критерийлермен (аз шығын жұмсау, көп
пайда келтіру, уақыт үнемдеу, т.с.с.) өрнектеледі. Құрылыс саласындағы қолданбалы пәнаралық
есептерді қарастырайық.
Өте биік болмайтын өнеркәсіп және ауыл шаруашылық құрылыстарды монтаждағанда
автомобиль крандарды кеңінен пайдаланады. Кранды дұрыс таңдап алу үшін салынатын объекті
туралы біраз алғашқы берілімдерді білу қажет. Айталық, объектінің габариті (аумақты) берілімдері
кран ілгегінің керекті ұзындығын алдын-ала анықтауға мүмкіндік береді.
1-есеп. Биіктігі H және ені 2d болатын жазық шатырлы құрылыс салу үшін керек болатын
автомобиль краны ілгегінің ұзындығын анықтайтын формуланы қорытып шығару керек.
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Шешуі:

1-сурет.
Автомобиль краны құрылысты айналып жүре алатын болғандықтан, егер оның ілгегі
шатырдың ортасына жететін болса (ортасын ені бойынша аламыз), онда ол құрылыстың кез келген
нүктесіне жетеді. (1-сурет). О нүктесінде орналасқан кранды қарастырайық. Ол детальді шатырдың
ортасына жеткізетін болсын. Кран ілгегінің көлбеу бұрышы α болсын. Онда

Мұндағы, h=AO – кран ілгегінің іліну биіктігі. Бұл жағдайда кран ілгегінің ұзындығы

l=

H −h
sin α

+ cosl α

(1)

Басқа нүктеде (құрылысқа жақындау немесе алыстау) орналасқан кран көрсетілген жұмысты
атқару үшін оның ілгегінің ұзындығы басқа болуының керек екендігі (1) формуладан көрініп тұр,
себебі бұндай қозғалыста α бұрышы өзгеріп тұрады. Кранның оңтайлы ( оптимальды) түрде
орналасу орнын ( яғни, ілгегінің ұзындығы ең аз болатын кранның көмегімен берілген жұмыстың
орындалатын орнын) табайық. Ол үшін ]0; π2 [ аралығындағы α -ның қандай мәнінде d функциясы
ең кіші мән қабылдайтынын табу керектігі айқын.
Функцияның туындысын табайық:

l функциясы ең кіші мәнін α = arctg 3

(2)
болғанда қабылдайтынын табамыз. (2) формуладан α -ның мәнін тауып және оны (1)
формулаға қойып, ілгектің мүмкін болатын ең кіші мәнін табамыз. Осы формулалар практикада
кеңінен қолданылады.
Ағаш өңдеу.
Халық шаруашылығында ағашты тиімді өңдеу мен кесудің маңызы зор. Мұндай есептерді
комплексті түрде шешу классикалық және қазіргі математиканың маңызды әдістерін қолдануды
талап етеді. Бірақ бұндай түрдегі кейбір есептерді тек туындының көмегімен шешуге болады.
2-есеп. Ағаш кесетін аралар (олар көлденең кесуге арналған) көбіне бөренені көлденең
қимасы ең үлкен болатын квадратты білеуге және төрт тақтайшаға тіледі.
(2-сурет). Бұлай бөлу үшін аралардың орналасуы қандай болуы керек?
H −h
l

Шешуі.

2-сурет.
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Суреттен көріп отырғанымыздай, есептің сұрағына жауап беру үшін кесілетін тақтайшалардың
қалыңдығын анықтау жеткілікті.
Радиусы r шеңберге іштей сызылған квадраттың қабырғасы r 2 , онда
қалыңдығы |AB| = x болсын. Онда оның ені

. Тақтайдың

ал көлденең қимасының ауданы
кесіндідегі x-тің қай мәнінде S
функциясы ең үлкен мәнге ие болатынын анықтау керек. Туындыны табамыз:
Кризистік нүкте

d ( 2− 2)
S (0) = S ( 4 ) = 0, ал S ( x0 ) > 0 , болғандықтан,
тақтайшалардың көлденең қимасының ауданы ең үлкен болады.

қалыңдығы

0,10d

болатын
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Мақалада өзара гравитацияланушы бейстационар екi дене қарастырылады: бiрiншi дене –
«центрлiк», яғни тығыздығы сфера бойынша үлестiрiлген шар, екiншi дене – «жасанды серiк»,
яғни динамикалық құрылымы және пiшiнi өстiк симметриялы. Ньютонның өзара әсерлесу күшi
екiншi гармониканы ескергендегi күштiк функцияның жуық өрнегiмен сипатталған. Жасанды жер
серігінің айналмалы қозғалысының дифференциалдық теңдеулері салыстырмалы координаталар
жүйесінде қорытылып шығарылды. Айналмалы қозғалыс Андуайе элементтер аналогтарымен
сипатталды.
Түйін сөздер: жердің жасанды серігі, айналмалы қозғалыс, Андуайе элементтер аналогтары.
Мәселенің физикалық қойылымы.
Бірінші P1 “центрлік” дене массасы m1 = m1 (t ) , сфералық симметриялы дене – шар.
(1)
A(t ) = B (t ) = C (t ) ,
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Екінші P2 дене массасы m2 = m2 (t ) «жасанды серік», динамикалық құрылымы өстік
симметриялы және l 2 = l 2 (t ) сызықты өлшеммен сипатталсын, оның екінші ретті инерция
моменттері
A(t ) = B (t ) ≠ C (t ) .
(2)
Жердің жасанды серігінің массалар центрі төңірегіндегі айналмалы қозғалысы Эйлер
айнымалыларында келесі түрде болады [1-3].

(3)

(4)
мұндағы p , q , r – серіктің айналмалы қозғалысының бұрыштық жылдамдығының меншікті
координата жүйесінің өстеріне проекциялары, ϕ ,ψ , θ – Эйлер бұрыштары. Бұл шамалар
Эйлер бұрыштарымен байланысты, ол мына Эйлердің кинематикалық теңдеуі түрінде беріледі.
Қарастырылып отырған қозғалыс теңдеуін ұйытқу теориясымен зерттейміз [4,5].
Айналмалы қозғалыс теңдеулерін оскуляциялаушы Андуайе элементтері арқылы өрнектеу

ψ , ϕ , θ Эйлер бұрыштарын жалпыланған координаталар деп қарастыратын болсақ, онда
(5)
Жалпыланған импульстар келесі қатынастармен анықталады

(6)

(7)

Кейбір

айналмалы

қозғалысты

зерттегенде

Эйлер

канондық

айнымалыларының

ψ , ϕ ,θ , Pψ , Pϕ , Pθ

орнына l ′, g ′, h′ бұрыштары мен оған сәйкес L′, G′, H ′ импульстарды
қолданған ыңғайлы. Бұл айнымалылар жүйесін Андуайе элементтерінің аналогтары деп
атайды. Сонымен Андуайе элементерінің аналогтары l ′,
қозғалысты сипаттайды
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(8)
Олай болса жердің жасанды серігінің айналмалы қозғалысының кинетикалық энергиясын
Андуайе айнымалылары арқылы өрнектейік
(9)
Жасанды серіктің айналмалы қозғалысын Андуайе элементтер аналогтары арқылы
жазамыз. Андуайе элементтер аналогтары мен (9) теңдеуді пайдаланып ұйытқыған айналмалы
қозғалыс теңдеуін Андуайе элементтер аналогтарында келесі түрде жазуға болады

∂F
,
∂L′
∂F
L ′ = −
,
∂l ′

∂F
,
∂G ′
∂F
G ′ = −
,
∂g ′

l′ =

∂F
h′ =
,
∂H ′
∂F
H ′ = −
,
∂h′ (10)

g ′ =

сәйкесінше F ұйытқушы функциясы келесі түрде жазылады:
(11)

(12)

(13)
Андуайе айнымалыларының аналогтарының геометриялық мағынасы
Андуайе элементтері дененің айналмалы қозғалысын сипаттайды [3].

1-сурет. Андуайе элементтер аналогтары
Мұндағы O2 xyz – салыстырмалы координаталар жүйесі, қозғалмалы; O2 XYZ – абсолютты
координаталар жүйесі, бекітілген; O2NM – бекітілген нүкте арқылы өтетін және кинетикалық
момент векторына перпендикуляр жазықтық; O2 N – салыстырмалы координаталар жүйесінің
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O2xy жазықтығының кинетикалық момент векторына перпендикуляр жазықтықпен қиылысу
түзуі; O2 M – абсолютты координаталар жүйесінің O2XY жазықтығының кинетикалық момент
векторына перпендикуляр жазықтықпен қиылысу түзуі;

L′ – кинетикалық моменттің O2 z өсіне проекциясы;
G ′ – кинетикалық моменттің өлшемі;
H ′ – кинетикалық моменттің O2 Z өсіне проекциясы;

l ′ – O2 x өсі мен O2 N түйіндер сызығының арасындағы бұрыш;
g ′ – O2 M түйіндер сызығы мен O2 N түйіндер сызығының арасындағы бұрыш;
h′ – O2 X өсі мен O2 M түйіндер сызығының арасындағы бұрыш;
I ′ – O2 Z өсі мен кинетикалық момент векторының арасындағы бұрыш;
J ′ – O2 z өсі мен кинетикалық момент векторының арасындағы бұрыш;

a11 = − sin l1 sinh 1 cos g1 cosθ cos ρ + sin l1 sinh 1 sin θ sin ρ − sin l1 sin g1 cosh 1 cosθ −
− cos l1 sinh 1 sin g1 cos ρ + cos l1 cos g1 cosh 1 ,
a12 = cos l1 sinh 1 cos g1 cos θ cos ρ − cos l1 sinh 1 sin θ sin ρ + cos l1 sin g1 cosh 1 cos θ −
− sin l1 sinh 1 sin g1 cos ρ + sin l1 cos g1 cosh 1 ,
a13 = sinh 1 sin θ cos g 1 cos ρ + sinh 1 cos θ sin ρ + sin θ sin g 1 cosh 1 ,

a21 = −(sin l1 cosh1 cos g1 cos θ cos ρ − sin l1 cosh1 sin θ sin ρ − sin l1 sin g1 sinh1 cos θ +
+ cos l1 cosh1 sin g1 cos ρ + cos l1 cos g1 sinh1 ),

a 22 = cos l1 cosh 1 cos g1 cos θ cos ρ − cos l1 cosh 1 sin θ sin ρ − cos l1 sin g1 sinh 1 cos θ −
− sin l1 cosh 1 sin g1 cos ρ − sin l1 cos g1 sinh 1 ,
a 23 = − sinh 1 sin θ sin g1 + sin θ cos g1 cos ρ cosh 1 + cosθ sin ρ cosh 1 ,

a31 = cos ρ sin θ sin l1 + cosθ sin ρ sin l1 cos g1 + sin ρ cos l1 sin g1 ,
a32 = cos ρ sin θ cos l1 + cosθ sin ρ cos l1 cos g1 − sin ρ sin l1 sin g1 ,

a33 = cos ρ cosθ − sin θ sin ρ cos g1 ,

(14)

мұндағы,

H′
H ′2
L′
L′2
cos I ′ =
, sin I ′ = 1 − 2 , cos J ′ =
, sin J ′ = 1 − 2 .
G′
G′
G′
G′
Эйлер элементтерін Андуайе элементтер аналогы арқылы өрнектеу
Алдағы есептеулерде Эйлер элементтерінің Андуайе элементтер аналогы арқылы өрнектеліп
жазылған түрі бізге қажет болады. Сондықтан, p, q, r және ϕ ,ψ , θ Эйлер бұрыштарын және a ij
бағыттаушы косинустарды Андуайе айнымалылары арқылы өрнектеп жазуға болады:

G ′ 2 − L′2
sin l ′,
p=
A

G ′ 2 − L′2
cos l ′,
q=
B
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,
C
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Science and innovation: news, problems and achievements

(16)
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1 Минглибаев М.Дж. Динамика гравитирующих тел с переменными массами и размерами. Германия: Изд. «LAP LAMBERT Academic Publishing », 2012. - 229 с.
2 Minglibayev M.Zh., Ahmetrassulova A.A. Secular perturbations in the problem of translational –
rotational motion two axisymmetric non – stationary gravitating bodies with variable oblate / CCMECH7.
7th International Symposium on Classical and Celestial Mechanics. Selected Papers – Poland, Siedlce:
Wydawnictwo Colleguim Mazovia, October 23-28, 2012. - рp. 116-127.
3 Bizhanova S.B., Minglibayev M.Zh., Prokopenya A.N. A Study of Secular Perturbations of
Translational-Rotational Motion in a Nonstationary Two-Body Problem Using Computer Algebra.
Computational Mathematics and Mathematical Physics, 2020, Vol. 60, No. 1, pp. 26-35. Pleiades
Publishing, Ltd., 2020.
4 Белецкий В.В. Движение спутника относительно центра масс в гравитационном поле. Москва: МГУ им. М.В. Ломоносова, 1975. - 308 с.
5 Дубошин Г.Н. Небесная механика. Основные задачи и методы. – Москва: Наука, 1975. – 799 с.
ҒТАМР 29.27.51

АУА-ПЛАЗМАЛЫҚ ӨҢДЕУМЕН АЛЫНҒАН ЖАБЫНДАРДЫҢ
ФАЗАЛЫҚ ЖӘНЕ МЕХАНИКАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ
Б.К. Рахадилов
PhD, Д.Серікбаев атындағы ШҚМУ, Өскемен қ.
А. Тұрғанбекова
Магистрант, Д.Серікбаев атындағы ШҚМУ, Өскемен қ.
Е.Е. Еркінов
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Бұл мақалада ауа-плазмалық өңдеумен алынған жабындардың фазалық және механикалық
қасиеттері көрсетілген. Тақырыптың өзектілігі: қазіргі заманғы машина жасау саласының дамуы
жаңа материалдарды дайындаумен инновациялық технологиялар мен жабдықтарды енгізумен
байланысты. Пайдалану шарттарының қатаюы және жұмыс элементтерінің конструкциялары
мен машина жасау техникасының тораптарын қиындатуы тиімді қорғаныс құралдарын жасауды
талап етеді. Зерттеуде ауа-плазмалық әдісімен синтезделген жабынын зерттеу үшін келесі әдістер
қолданылды: сканерлік электронды микроскопия, рентгенфазалық талдау, профилометрия, Виккерс
әдісі арқылы мироқаттылықты анықтау және абразивті тозуға төзімділігін сынау.
Түйін сөздер: ауа-плазмалық өңдеу, жабындар, газотермия, плазма, бүріккіш, рентгенфаза.
Машиналар мен механизмдерді пайдалану процесінде бұйымдардың беті көптеген теріс
әсерлерге ұшырайды. Қазіргі уақытта жабындарды беріктендірудің көптеген тәсілдері қолданылады:
балқыту, балқытылған ортаға батыру, газотермиялық өңдеу, вакуумдық конденсациялық өңдеу
(тұндыру), электролиттік тұндыру және т.б. Жабындарды газотермиялық тозаңдау процестерінің
негізі жабын қабатын қалыптастыру үшін температура мен жылдамдық мәндері оңтайлы болған
кезде өңделетін бұйымның бетіне олардың түзілуін қамтамасыз ететін материалдың дисперсиялық
бөлшектерінің бағытталған ағынының пайда болуы болып табылады. Жабынды газотермиялық
тозаңдау кезінде балқытылған күйдегі бөлшектерден, жартылай балқытылған (периферия
бойынша балқытылған), балқытылмаған және ішінара балқытылған бөлшектерден қалыптасады.
Сымдардың немесе түтікшелердің балқуы дисперсиялығы бойынша кең спектрлі балқытылған
бөлшектердің негізінен жабындарды қалыптастыруды қамтамасыз етеді.
Газотермиялық жабындарының қасиеттеріне әсер ететін факторлар:
1) толық емес орнатылуына байланысты бөлшектер мен жабын қабаттары арасындағы
шекараларда адгезияның беріктігі төмендеді, сонымен қатар шекаралас аймақтардағы оксидтердің,
191

Ғылым және инновациялар: жаңалықтар, мәселелер мен жетістіктер

тесіктердің және басқа қосындылардың жоғарылауы; газ эволюциясы және бөлшектердің жоғары
жылдамдықпен кристалдануы нәтижесінде пайда болған кеуектілік, сонымен қатар бөлшектердің
субстратқа әсер ету кезінде жабын материалының шашырауы;
2) фазалық қайта құруға және суператураланған ерітінділердің және стехиометриялық емес
компоненттердің пайда болуына байланысты, көбінесе ыстық газ немесе плазманың химиялықтермиялық әрекеті және қатты қыздырылған балқымалардың сөндірілуі нәтижесінде аморфты
фазаның көп бөлігі болған кезде шашыранды материалдың құрылымы;
3) тозаңданатын материалдың барлық көлемінде, әрбір бөлшектер көлемінде және
тозаңданатын қабат пен төсеніш арасындағы шекарада ішкі кернеу.
Жабынның қалыңдығын біркелкі түрде алу үшін белгілі бір жылдамдықпен берілген
траектория бойынша газтермиялық тозаңдату құрылғысы мен бөлшектің салыстырмалы жылжуын
қамтамасыз ету қажет.
Газотермикалық жабындарды алу процестері екі негізгі кезеңде өтеді:
– тозаңданатын бөлшектер ағынын қалыптастыру және төсеніш бетін алдын ала белсендіру;
– газотермиялық жабынды қалыптастыру.
Кезеңдердің әрқайсысы жабынды қалыптастыру механизміне белгілі бір үлес қосатын
бірқатар физика-химиялық құбылыстармен сипатталады. Жабындарды қалыптастыру шарттары, ең
алдымен, шаңданатын бөлшектердің жай-күйімен (олардың жылдамдығымен, температурасымен
және т.б.) және тұндыру сәтіндегі төсеніш бетінің жай-күйімен (оның температурасымен,
тотығуымен және т.б.) анықталады.
Газ жалынымен бүрку отқа төзімді материалдарды қолдануға мүмкіндік бермейді. Ұнтақты
тозаңдату кезінде, шашыраған материалдың температурасы шамамен 2200 ° C-пен шектеледі. Сонымен
қатар, жалынмен өңдеу процесінің өнімділігі төмен және сапалы жабындар алуға мүмкіндік береді.
Детонациялық әдістің кемшіліктеріне беті үлкен және жоғары қаттылығы (НВ 260) бар
бұйымдарға жабын алу қиындығы; ішкі беттерді кіру тесігінің диаметрінен асатын тереңдікке
тозаңдаудың мүмкін еместігі; жабдықтың жоғары құны жатады.
Плазмалық өңдеу әртүрлі мақсаттағы және қалыңдығы әр түрлі жабындарды алуға мүмкіндік
береді. Плазмалық ағын жоғары температуралы қыздыру көздеріне жатады. Сондықтан плазмалық
өңдеу тіпті қиын балқитын материалдарға да жабын алады.
Плазмалық өңдеудің негізгі артықшылықтары:
– процестің жоғары өнімділігі: қуаты 20-60 кВт плазмотрондар үшін сағатына 2-8 кг - нан
50-80 кг-ға дейін;
– бүріккіш материал бойынша әмбебаптылық (ұнтақ, сым);
– жоғары сапалы жабындар;
– әдістің кең қол жетімділігі және жабдықтың төмен құны.
Қаптаудың плазмалық-доғалық әдісі бөліктің (өнімнің, құрылымның) бетінде доғалы
плазмалық реактивпен әрекеттесу нәтижесінде алынған белгілі бір жылу және кинетикалық
энергияға ие ұнтақ бөлшектерінің қабатын қалыптастырудан тұрады. Плазма ағынының
температурасы 5000 - 50,000 0C дейін, ал түсіру жылдамдығы 1000-2000 м·с-1 .
Плазма ағынында ұнтақ бөлшектер еріп, 50-400 м·с-1 жылдамдыққа ие болады. Ұнтақты
бөлшектердің ұшу жылдамдығы олардың мөлшеріне, материалдың тығыздығына, доға тогына,
табиғатқа және плазма түзуші газдың ағымына байланысты. Плазма-доға жабынының жалпыланған
схемасы 3 суретте көрсетілген.
Қаптауға арналған бір доғалы плазматрондармен қатар күрделі құрылғыны қолдануға
болады: көп доғалы, екі фазалы, үш фазалы және т.б. (2-сурет).
Плазма түзуші газдар ретінде ауа, аргон, азот, сутегі және гелий пайдаланылуы мүмкін. Газды
таңдау жабынды жағу үшін пайдаланылатын плазмалық қондырғының техникалық сипаттамасына,
ұнтақтың құрамы мен дисперсиялығына, жабынның сапасына қойылатын талаптарға байланысты.

1 - плазмалық ағын; 2 - су жеткізу және ағызу; 3 - плазма түзуші газ; 4 - ұнтақты беру.
Сурет 1. Ұнтақтан плазмалық-доғалық әдіспен жабын алу процесінің сызбасы.
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а - бір доғалық; б - екі реактивті; в - үш фазалы; г - айналмалы анодпен екі реактивті; 1 - электр
доғасы; 2 - катод; 3 - саптама (анод); I - бүріккіш материалды беру;
II - плазма құраушы газды беру.
Сурет 2. Плазмотрондармен плазмалық өңдеудің сызбасы.
Плазмалық тозаңдану үшін көптеген газдар мен олардың қоспалары пайдаланылуы мүмкін.
Бірқатар жағдайларда плазма түзуші газ тозаңданатын материалға қатысты инертті болуы,
температураның немесе энтальпияның жоғары мәндері болуы, барынша жоғары көрсеткіштерді
қамтамасыз етуі ղтр, ղu, және т.б.
Плазма түзетін газдар келесі топтарға бөлінеді:
1) инертті газдар және олардың қоспалары (Аг, Не, Аr+Не);
2) белсенді газдар және олардың қоспалары (N2, NH3, ауа және т.б.);
3) белсенді қоспадағы инертті газдар (Ar + Н2, Ar + N2 және т.б.).
Бүріккіш материал параметрлері және оны енгізу шарттары:
Плазмалық тозаңдату үшін бөлшектердің орташа диаметрі 20-дан 200 мкм-ге дейінгі ұнтақтар
қолданылады. Ең жиі 40 мкм-дан 130 мкм-ге дейін қолданылады.

а – бөлшек жылдамдығы VЧ және температурасы ТЧ; б - ұнтақты пайдалану коэффициенті (ҰПК),
өнімділігі GH және кеуектілігі П; в – жалын қуаты.
Сурет 3. Ұнтақты бөлшектер диаметрінің dno процестің кейбір параметрлеріне әсері.
Бөлшектер мөлшерінің ұлғаюымен, оларды балқыту температурасына дейін қыздыру
қиындықтары пайда болады. Бұл ретте процестің тиімділігі күрт төмендейді (3-сурет).
Жоғарыда аталғандай, жабындылардың ауа-плазмалық өңдеу процестерінің негізгі
артықшылығы плазмада инертті газдардың тозаңданған жабындылардың сипаттамалары бойынша
кем түспейтін сапалы жабындарды алу болып табылады, ал олардың өзіндік құны бұл ретте
айтарлықтай төмендейді.
Плазма түзуші газ ретінде ауаны пайдаланатын плазмотрондар әртүрлі түрдегі және мақсаттағы
сапалы жабындарды алуға мүмкіндік береді, тозаңдату үшін қондырғыны едәуір жеңілдетеді және
жабындардың өзіндік құнын төмендетеді. Зерттеулер көрсеткендей, тозаңданатын ауа-плазмалық
жабындардың негізгі сипаттамалары дәстүрлі технологиямен тозаңданған плазмалық жабындыларға
қарағанда, жабынның физика-механикалық қасиеттері айтарлықтай жоғары.
Сонымен қатар, осы технологияның көмегімен кейбір жағдайларда арнайы және бірегей
қасиеттері мен сипаттамалары бар жабындарды алуға болады.
Осылайша, жабындарды ауа-плазмалық өңдеу толығымен бәсекеге қабілетті процесс болып
табылады және газ-термиялық бүрку саласында жетекші орын алады.
Зерттеу материалы ретінде техникалық таза титан ВТ1-0 (бұдан әрі титан) таңдалды. Үлгілердің
химиялық құрамы 1 кестеде келтірілген.
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Кесте 1. Үлгілердің химиялық құрамы (салмағы %).
Fe
≤ 0,25

C
≤ 0,07

Si
≤ 0,1

Титан ВТ1-0
N
Ti
≤ 0,04
99, 24-99, 7

O
≤ 0,2

H
≤ 0,01

қоспалар
≤ 0,3

Зерттеу үшін титаннан өлшемі 70×70×3 мм пластиналы үлгілер дайындалды.Кесу барысында
үлгілердің беті үлгінің құрылымы мен механикалық қасиеттерін өзгерте алады. Сондықтан келесі
кезең кесу кезінде модификацияланған қабатты алу үшін механикалық тегістеу болды.
ВПН әдісімен алынған карбидті және нитритті жабындардың трибологиялық сипаттамаларын
бағалау үшін үйкеліс тозуға төзімділікті зерттеу әдісі ауыспалы қозғалыста жылжымалы үйкеліс күшін
өлшеуге мүмкіндік беретін құрылғыны қолданылды. Диаметрі 4 мм және қаттылығы HV = 2800 мм
болатын SiC шары сынаманың бетіне мықтап басылды (Fn пайда болуымен). Жүйе бір бағытта
қозғалатын екі тіректен тұрады. Пластинаны жылжытатын жүйе бір бағытта қозғалатын екі жүк
көтергіш денеден тұрады, бұл үйкеліс күшін бөлуге мүмкіндік береді. Жетек двигатель мен доңғалақты
берілістен тұратын электр жетегі болды. Қозғалыс күші үлкен троллейбустан кішігірімге штамм өлшеу
құралын пайдаланып берілетін. Жүйе болат пластинаның шарға қатысты белгілі бір жылдамдығы V
және S ығысуымен тұрақты қозғалғышты орнатуға мүмкіндік берді, FT қозғалысына себеп болатын күш
10 Гц жиілікпен тіркелді. Жолдың ұзындығы 12 м, жылдамдығы 2 см / с, 5 Н. жүктеме.
Алынған титан нитрриді жабын қабатының фазалық құрылымы Х’PertPro рентгендік
дирактометрірінде жасалды. Рентген дифрактограммаларын талдау HighScore бағдарламалық
пакетін қолданумен жүзеге асты.
Дифрактометр-кристалды объектіде дифрагирленген сәуленің қарқындылығы мен
бағытын өлшеуге арналған өлшеу құралы.Құрылымдық талдаудың әртүрлі міндеттерін шешу
үшін қолданылады.Сапалы,жартылай индукциялық фазалық талдау,ұяшықтың параметрлерін
анықтау және кристалдарды бығдарлау,поликристалдардың құрлымдарын.микрокернеулерді және
текстураларпды талдау үшін қолданады.
Микроқұрылымды зерттеу және үлгінің химиялық құрамын талдау JEOL JSM-6390 LV және
локалды микроанализге арналған электрон-зонды қосымшасы -энергодисперсиялық спектрометр
(EDS) INCA ENERGY бар құрылғыда жасалды№
СЭМ (ағылш. Scanning electron Microscope, SEM) - аспабы электронды микроскоп, жоғары
(0,4 нанометрге дейін) кеңістіктік рұқсаты бар объектінің үстіңгі бетінің бейнесін, сондай-ақ
беткі қабаттардың құрамы, құрылысы және басқа да қасиеттері туралы ақпаратты алуға арналған.
Зерттелетін объектімен электрондық шоғырдың өзара әрекеттесу принципіне негізделген.Қазіргі
заманғы СЭМ 1000000 есеге дейін ұлғаюту арқылы кең ауқымында жұмыс істеуге мүмкіндік
береді, бұл ең үздік оптикалық микроскоптардың ұлғаюынан шамамен 500 есе артық.
ПМТ-3 құралы өте кішкентай көлемді материалдың қаттылығын бақылауға арналған. Алынған
жабын қабаттарының микроқаттылығы Виккерс әдісі рақылы анықталды.
Микро қаттылық тегіс жылтыратылған таза бетте анықтайды. Үлгіні дайындау кезінде
ерекше назар беттің жабыстырылмауына немесе қыздырылмауына назар аудару керек , бұл микро
қаттылық шамасын бұрмалауға әкелуі мүмкін. Микроқаттылықты өлшеуде көршілес таңбалардың
орталарының арақашықтығы үлкен таңбаның диагоналінің ұзындығынан кем болмауы керек.
Қателіктердің көзі-вибрация, таңба диагоналінің ұзындығын өлшеудегі аспаптық қателер, қолмен
жүктеу жағдайының идентіліксіздігі, беттік қабат құрылымының бұрмалануы және т.б. жүктеудің
кемуіне байланысты барлық қателіктер өседі. Жүктемені таңдау кезінде қаттылығы өлшенетін
ауданда ауданының шамасын және үлгі (немесе қабат) қалыңдығын басшылыққа алынады.Үлгінің
ең төменгі қалыңдығы із диагоналынан 1,5 есе артық болуы тиіс. Таңба ортасынан үлгінің шетіне
немесе көрші таңбаның шетіне дейінгі қашықтық 2d-ден кем болмауы тиіс (сурет 4).

Сурет 4. Микроқаттылықты өлшеу кезіндегі іздің орналасу схемасы.
194

Science and innovation: news, problems and achievements

Тәжірбие бараысында алынған титан нитрид негізді жабын қабатының беттік тегістігі
профилометр 130 құрылғысы көмегімен анықталды.
130 модельді профилометрі бейін параметрлерін және орта сызық жүйесі бойынша беттің
кедір бұдырлығының параметрлерін өлшеуге арналған. Беттің кедір-бұдырлығына қойылатын
талаптар функционалдық мақсатына қарай белгіленеді бұйымның берілген сапасын қамтамасыз
етуге арналған. Беттің кедір-бұдырлығына қойылатын талаптар кедір-бұдырлықтың және базалық
ұзындықтар параметрлерді анықтау жүреді.
Титан нирид негізді жабын қабатын алу үшін МҚ процессінің режимдерін анықтау мақсатында,
атап айтқанда шарлардың өлшемін анықтауға арналған тәжірбие кезінде алынған зерттеу үлгілерінің
беттік тегістігі MICRO MEASURE 3D station ЗD-профилометрін қолданумен зерттелді (Томск
политехникалық университеті, Рессей).Бұл аспап зерттелетін үлгінің бетінің профильдері мен
топологиялары қалыптасатын геометриялық сызықтық шамаларды өлшеу үшін қолданылады.
Алынған профильдерді талдау Mountains Map Universal v компьютерлік бағдарламасын пайдалана
отырып жүргізілді.
Тәжірибелер келесі режимде жүргізілді: орын ауыстыру жылдамдығы 2-30 мм/с, плазматрон
мен бұйымның арақашықтығы 45-55 мм, өңдеу дағының диаметрі 10-25 мм. Өңдеу кезіндегі
қыздыру бөлшектерінің температурасы 150-200 °С-ден аспайды. Жабысуды жақсарту үшін құрғақ
корундпен алдын ала құм ағынымен өңдеу жүргізілді (ауа қысымы 0,3-0,6 МПа, ағынды-қажақты
тапаншаның шүмек-қиығымен өңдеуші бетке дейінгі арақашықтық 80-200 мм). Өңдеу режимдері
мен жабындардың қалыңдығы 2 кестеде көрсетілген.
2 кесте. Өңдеу режимдері мен жабындардың қалыңдығы.
Ұнтақ
Дұға тогы, А
Жабындардың қалыңдығы, мкм

135
28

TiN
160
23

175
14

135
21

SiC
150
89

250
20

a) TiN (135 А), а`) төсем, в) SiC (250 А), в`) төсем
5 сурет. Үлгінің үйкеліс коэффициенті.
Оптикалық микроскоп көмегімен 24 суретте көрсетілген жабындылардың бұзылу
сипатындағы айырмашылықтары сәйкес контр денелердің жабындылармен байланысу аймағының
суреттері алынды. 4б суретте көрсетілгендей SiC жабындарының бұзылу ені 102 мкм ал TiN
жабындарының бұзылу ені 93 мкм-ден байқалатын кіші мөлшерде. Ол титан нитридінің жоғары
қаттылығы мен төзімділігін көрсетеді.
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6 сурет. Карбидті және нитридті жабындылардың бұзылу сипаттамасы
Жұмыстағы эксперименттің нәтижелерін талдай отырып келесі қорытындыларды жасауға
болады: ауа-плазмалық өңдеу әдісімен алынған TiN және SiC жабындыларының трибологиялық
қасиеттерін құрастыру анықталды. Үйкеліс коэффициентін 2-3 есе азайтуға мүмкіндік беретін
антифрикционды жабындар құралды.
Алынған жабынның табиғатын тереңірек зертеу мақсатында жабын үлгілерінің
рентгенқұрылымдық талдауы жасалынды. 7 суретте әр түрлі доға токтарының шамасында алынған
жабынның дифрактограммалары көрсетілген. Р6М5 болаттың беткі қабатындағы жабындардың
фазалық құрамы бастапқы ұнтақтарға сәйкес келеді. Осы кезде жұқа жабынды үлгілердің
дифрактограммаларында төсеніш рефлекстері пайда болады. Осылайша өңдеуден кейін жабындарда
және төсеніштерде жаңа фазалардың пайда болмайтындығын, яғни өңдеу процессінде төсемдерді
қыздырудың төменгі температурада жүретінін рентгенофазалық талдауда көрсетілді.

а) Р6М5, б) ТiN ұнтағы, с) 135 А режимдегі TiN жабындысы, д) 160 А режимдегі TiN
жабындысы, е) 175 А режимдегі TiN жабындысы
7 сурет. Үлгілердің дифрактограммасы.
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Ауа-плазмалық өңдеу құрылғысын әзірлеу, іске қосу және жөндеу жұмыстары жүргізілді,
кескіш құралдардың беткі қабатына жабындыларды тозаңдау жүргізілді, жабындылардың
сипаттамаларына талдау жасалынды. Нәтижелерде көрсетілгендей, жабындарды өңдеу тез кескіш
болаттардың трибологиялық қасиеттерін арттыруға және үйкеліс коэффициенті 2-3 есеге азаяды,
төзімділігі 1,5 есеге көбейтуге мүмкіндік берді. жабындарды тез кескіш болаттан жасалған
бұрғыларды сынау нәтижелері TiN және SiC жабындарын өңдеу тез кескіш болаттан дайындалған
бұрғылардың (кескіш құралдардың) беріктілігін 61 және 31 % сәйкесінше арттырғанын көрсетті.
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ГЕОМЕТРОТЕРМОДИНАМИКАНЫ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП НӨЛДІК
ДЫБЫСЫ БАР ЖҮЙЕНІ СИПАТТАУ
Д.М. Зазулин
әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы қ.
С.Е. Кемелжанова
Ядролық Физика институты, Алматы қ.
П.Д. Эзау
Петербург ядролық физика институты, Ресей

Термодинамика геометриясы әдісі аясында бұл жұмыста голографиялық дуальдік әдіспен
болжанған нөлдік дыбысы бар жүйенің тепе-теңдік күйдегі алуан түрлілігінің қасиеттері зерттелді.
Лежандр түрлендірулеріне қатысты инвариантты нәтижелер термодинамикалық потенциалды
таңдауға тәуелсіз есептелінді. Осы қарастырылып отырған жүйе үшін тиісті метрикалар
мен скалярлы қисықтар есептелініп, қасиеттері сипатталды. Голографиялық тәсіл көмегімен
жұмыста кванттық сұйықтықтың жаңа түрі табылып, сұйықтықтың жылу сыйымдылығы төмен
температурада қарастырылды. Термодинамикалық потенциал ретінде температура мен бариондық
тығыздыққа байланысты энтропия алынып және де 3-өлшемді графиктер тұрғызылды. График
арқылы ондаға термодинамикалық айнымалы скаляр қисықтары шексіздікке немесе нөлге
ұмтылады, бұл дегеніміз мүмкін болатын фазалық ауысуларды және сәйкесінше кванттық әсермен
өзара ірекеттесудің мүмкін болатындығын көрсетеді. Бұл жағдайда метриканың екі нұсқасы да
нөлдік дыбысы бар қаралған голографиялық жүйеде ықтимал фазалық ауысулар сызықтарының
орналасуы туралы бірдей қорытындыға әкелетіндігі көрсетілген.
Түйін сөздер: геометротермодинамика, Лежандр түрлендірулері, метрикалық тензор, скаляр
өрісінің қисықтығы, голографиялық екі жақтылық, нөлдік дыбыс.
Голографиялық дуальдік әдісте кванттық жүйелер табиғаттағы белгілі төрт әсерлесудің
ішінде күшті әсерлесуде байқалады [1]. Голографиялық модельдер эксперименталды
мәліметтермен жақсы үйлесетін бірқатар болжамдарға әкеледі. Сонымен қатар голографиялық
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әдістің көмегімен кванттық жүйелердің жаңа түрлері болжанады. Мысалы, [2] жұмыста төмен
температураларда Ферми сұйықтық сияқты нөлдік дыбыс бар жүйе анықталған, бірақ бұл жүйеде
жылу сыйымдылығының мүлдем басқа температуралық тәуелділігі бар. Сондықтан зерттеудің
өзекті міндеті болып жаңа кванттық жүйелердің термодинамикалық қасиеттерін голографиялық екі
жақтылық әдісімен қарастыру болып табылады. Осы жұмыста нөлдік дыбысы бар голографиялық
жүйенің термодинамикалық қасиеттеріне зерттеу жүргізілді. Зерттеу әдісі ретінде термодинамика
геометриясы қолданылды [3], ал термодинамикалық потенциал ретінде – бариондардың
температурасы мен тығыздығына байланысты энтропия қолданылды.
Геометротермодинамика. Лежандр түрленулеріне қатысты инвариантты болатын тепетеңдіктің көптүрлілігінің қисықтығының көмегімен Э. Кеведо ұсынған [3] геометротермодинамикада
термодинамикалық жүйелердегі өзара әрекеттесулер есептелінеді. Термодинамикада да жүйенің
физикалық қасиеттері жүйе сипатталатын термодинамикалық потенциалдарды таңдауға
байланысты емес. Термодинамикалық потенциалдардың бір жиынтығынан екіншісіне өту
Лежандрдің түрлендірулері арқылы жүзеге асырылады және бұл мағынада термодинамика
Лежандрдың өзгерулеріне қатысты инвариантты болады. ГТД-да, мысалы, [3] көрсетілгеніндей,
көптүрліліктің нөлдік қисықтығына қатысты идеалды газда бөлшектер бір-бірімен әрекеттеспейді.
Бұл жағдайда ГТД фазалық ауысулар өтетін нүктелерге жақын жүйенің әрекетін қалпына келтіреді.
Тепе-теңдіктің көптүрлілігіне қатысты скалярлық өрістің қисықтығы фазалық ауысуларға жақын
жерде шексіздікке ұмтылады, яғни бұл жағдай әртүрлі қара құрдымдарда, Бозе-Эйнштейн, Вандер-Ваальс газдарының және басқа да физикалық құбылыстарда[4], көрсетілген. Бұл факт аз
зерттелген термодинамикалық жүйелерде белгісіз фазалық ауысуларды іздеуге ыңғайлы. Осы
жұмыста термодинамикалық жүйелерді зерттеу үшін біз тиісті тепе-теңдіктің алуан түрлігінің
метрикалық тензорларын, метрикалық тензорлардың детерминанттарын және сәйкес скалярлы
өрістің қисықтарын есептейміз. Метриканы және метрикалық тензорларды есептеу үшін төмендегі
формуланы пайдаландық [3]:
(1)
(2)

l 2 - термодинамикалық ұзындық квадраты, Φ ≡ Φ ( E a ) – термодинамикалық потенциал, E a

-термодинамикалық потенциалға тәуелді, (a=1, …, n), n – термодинамикалық потенциалдар саны,
және η a ,b = diag (1, − 1,....,−1) тәуелді. Екі формулада (1) және (2) Лежандр
Φ,
түрленулеріне[3] қатысты инвариантты.
Қисықтың тензоры қарапайым өрнекпен өрнектеледі:

(3)

мұндағы

– метрикалық тензор,

– Кристофел

символы. Ары қарай скалярлық қисықтық мына формуламен есептелінеді
.
Одан әрі біз тек екі термодинамикалық потенциалға тәуелді жүйелермен жұмыс істейміз,
онда скаляр өрісінің қисығы үшін өрнек оңайлатылады:

2 P1212
,
(4)
det( g )
мұндағы det(g ) – екі өлшемді метрикалық тензордың детерминанты.
R=

Голографиялық сипаттама бойынша нөлдік дыбыс жүйесі. Голографиялық тәсіл
көмегімен жұмыста[2] кванттық сұйықтықтың жаңа түрі табылды. Бұл жұмыста сұйықтықтың
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жылу сыйымдылығы төмен температураларда ~ Т6 температурасына байланысты тәуелді.
Ферми-сұйықтықтарға тән емес жылу сыйымдылығының болуына қарамастан, жүйенің төмен
температураларда нөлдік дыбыс модалары бар. Осы сұйықтың энтроиясы үшін
жуықтаулар [2] жұмыста кқрсетілген.
жуықтау үшін энтропия:

 4π 

S (T , d ) = S 0 + N q 
 p + 1

2 p +1

T 2p 


 2d 

(5)

мұндағы T – температура, d – бариондық тығыздық, p – қарастырылып отырған сұйықтықтағы
кеңістіктің өлшемділігі (біз 3 өлшемді кеңістікті қарастырамыз), S 0 - нөлдік температурадағы
2 p +1
N q  4π 
энтропия және N q - бірнеше тұрақтылар. (5) –ші формула


≡ 1 үшін 1-ші суреттегі
2  p + 1 
кескін алынды, бұл кескінде T және d параметрлерінің бірнеше диапазоны.

Сұлба 1. Нөлдік дыбыстағы голографиялық жүйе [2] үшін температура мен бариондық
тығыздыққы тәуелді энтропия (5)
N q  4π 


(1) –ші метрика үшін (5) –ші формуланы қолдана отырып,
2
p
1
+


метрикалық тензорды аламыз:

(6)
Ары қарай осы тензордың детерминантын есептейміз:
(7)
және скаляр өрістің қисықтығын есептейміз (4):
(8)
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(5)-ші өрнекті (2)-ші формулаға қолдана отырып, және бірлік ретінде
пайдаланып метрикалық тензорды есептейміз:

N q  4π 


2  p + 1 

2 p +1

(9)
Бұл тензордың детерминанты:
(10)
Скаляр өрістің қисықтығы:
(11)
(8) және (11) формулалардан бариондық тығыздықтың ұлғаятындығын және скалярлық
өрістің қисықтығы нөлге ұмтылатын температурада минус пен плюс шексіздікке ұмтылатын
жағдайда фазалық ауысулар мүмкін болатындығын көруге болады. Сонымен қатар, скалярлы
өрістің қисықтары барионды зарядтың тығыздығының нөлге ұмтылған кезінде және температура
ұлғайған кезде нөлге ұмтылады, бұл дегеніміз жүйедегі бөлшектер арасындағы өзара әрекеттесудің
әлсіреуін көрсетеді. T және d параметрлерінің кейбір диапазоны үшін алынған нәтижелер 2а және
2б суреттерде көрсетілген. Осы жүйе үшін екі метрика (1) және (2) тиісті қисықтарға арналған
сингулярлықтардың орналасуына қатысты бірдей жалпы нәтижеге әкеледі.

А
Б
Cұлба 2. Бариондық тығыздыққа және температураға қатысты скалярлық қисықтың
тәуелділілігі. а) (1)-ші формула бойынша есептелінген метрика, б) (2)-ші формула бойынша
есептелінген метрика.
Қорытынды. Осы жұмыста ГТД шеңберінде голографиялық екі жақтылық әдіспен болжанған
нөлдік дыбысы бар күшті әсер ететін кванттық жүйенің тепе-теңдігі қарастырылды, метриканың
екі ықтимал варианттары үшін метрикалық тензорлар мен скалярлы қисықтар есептелді.
Термодинамикалық потенциал ретінде температура мен бариондық тығыздыққа байланысты
энтропия алынды.
3-өлшемді графиктер алынды, онда термодинамикалық айнымалы скаляр өрістің қисықтары
шексіздікке немесе нөлге ұмтылады, бұл мүмкін болатын фазалық ауысуларды және сәйкесінше
кванттық әсермен өзара әрекеттесудің мүмкін болатындығын көрсетеді.
Бұл жағдайда екі метрик (1) және (2) нұсқаларының екеуі де нөлдік дыбысы бар қаралған
голографиялық жүйеде ықтимал фазалық өтпелер сызықтарының орналасуына қатысты бір жүйеге
келтіретіні көрсетілген.
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Т.ПАРСОНС ТЕОРИЯСЫНЫҢ НЕГІЗІНДЕ ЭТНИКАЛЫҚ ТОПТАРДЫҢ
ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН ҚАТЫНАСТАРЫН ТАЛДАУҒА АРНАЛҒАН
МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛЬДІ ҚҰРУ
Г.Н. Турсынгалиева
Докторант, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан қ.

Бұл жұмыста этникалық топтардың қатынастарына әсер ететін ішкі жүйелерді анықтап,
оларды дифференциалдық теңдеулер арқылы модельдеу қарастырылады. Этникалық топтардың
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төрт ішкі жүйелерінің дамуын сипаттайтын: саяси, экономикалық, этностық және Қазақстан халқы
Ассамблеясының институты (ҚХА) жүйелері анықталады. Құрылған теңдеулерге компьютерлік
объектіге бағытталған бағдарламалау ортасында зерттеулер жүргізіліп, жүйелердің өзара
байланысы көрсетіледі. Осы математикалық модельдер арқылы заманауи социум жағдайындағы
этностардың болашағын болжай және жобалай аламыз.
Түйін сөздер: математикалық модельдеу, этникалық топтар, пассионарлық кернеу, объектілібағытталған бағдарламалау
Қазіргі заманғы ғылымды математикалық модельдеуді кеңінен қолданбай елестету мүмкін
емес. Оның негізгі мақсаты бастапқы объектіні математикалық модельмен алмастырудан және
компьютерлерде іске асырылатын есептеу – логикалық алгоритмдердің көмегімен модельді одан
әрі зерделеуден тұрады. Бұл әдіс теорияның да, эксперименттің де қасиеттерін біріктіреді. Себебі,
жұмыс объектімен емес (құбылыспен, үдеріспен) модельмен болғандықтан, оның қасиеттері мен
мінез-құлқын әртүрлі жағдайларда тез және елеулі шығынсыз зерттеуге мүмкіндік береді. Сонымен
қатар, объектілердің модельдерімен есептеу эксперименттері қазіргі заманғы есептеу әдістері мен
информатиканың техникалық құралдарының қуатына сүйене отырып, теориялық амалдар қол
жеткізбеген мәселелерді жеткілікті толымдылықта терең зерттеуге мүмкіндік береді.
Заманауи зерттеулерде әлеуметтік үрдістерді, этносаралық және ұлтаралық қатынастарды
талдау мен болжамдауда математикалық модельдеудің рөлі басым. Этникалық топтардың қатынастары
этностарға тән ерекшеліктермен, әсіресе олардың пассионарларының уақыт пен кеңістікте өзара
іс-қимылы арқылы жүзеге асырылады. Бір ортаны мекендейтін этникалық топтар арасындағы
қатынастар жүйесі синергетикалық болып табылады, сондықтан оларды моделдеу кезінде өзін-өзі
ұйымдастыру теориясының және тәуелсіз емес талдаудың әдістері қолданылуы мүмкін.
Мемлекеттің дамуы үшін қандай-да бір әлеуметтік қайта құруға мүмкіндік беретін маңызды
шарттардың бірі – этносаралық келісім. Сондықтан, 130 ұлттың өкілдері тұратын көп ұлтты
Қазақстанда ол елдің табысты дамуының негізгі құрамдас бөлігі болып табылатын әлеуметтік
тұрақтылық пен азаматтық татулықтың іргетасы болып табылады [1]. Сондықтан этносаралық
келісімді мемлекеттік саясаттың жетекші басымдығы және қазақстандық қоғамның іргелі
құндылығы ретінде біріктіру қисынды болып көрінеді.
Қазіргі математика ғылымында Қазақстандағы этносаралық процестерді талдау мәселесі әлі де
тиісті деңгейде қамтылмаған және түсінілмеген. Сондықтан, бұл зерттеу тек математика ғылымында
ғана емес, сонымен қатар байланысты пәндер: этнология, саясаттану, әлеуметтану, экономика
саласындағы шетелдік зерттеушілер мен ғалымдардың тәжірибесіне сүйене отырып жүргізілді.
Аталған жұмыстың мақсаты: этностық топтардың қарым-қатынасының дамуын және олардың
тұрақтылығын зерттейтін математикалық модельге арналған Парсонс теориясының негізінде
төрті ішкі жүйелерді: саяси, экономикалық, этникалық және Қазақстан халқы Ассамблеясының
институтына (ҚХА) арналған жүйелерді құру.
Модельдер әлеуметтік үдерістердің дамуына әсер ететін көптеген факторлардың санынан
тұрады. Қарастырылып отырған жағдайға байланысты факторларды зерттелетін үрдіске әсер ететін
және әсерлерін елемеуге болатын факторлар деп ерекшелеуге болады. Оларға топ қатысушысының
жеке тұлғалық қозғалысын, психологиялық мінез-құлқын; топ орналасқан ортаны, әрбір
қатысушының қарым-қатынасын, топтардың өзара әрекеттесуін, сыртқы әлеуметтік әсерлерін
және т.с.с. жатқызуға болады [2, 3].
Алайда, этникалық топтардың қатынастық динамикасын зерттейтін математикалық модельде
жоғарыда көрсетілген факторлардың орнына Парсонс жүйесінің деңгейінде Қазақстанның
этникалық жүйелерінің төрт ішкі жүйелерін қарастыруды жөн көрдік [4]. Олардың әрқайсысы төрт
негізгі функциялардың біреуін орындайды:
− экономикалық, жүйенің қоршаған ортаға бейімделуін қамтамасыз етуге арналған,
− саяси, негізгі бақыты – мақсатқа жету,
− этникалық топтар (белгілі бір қабылданған ережелерге бағынатын біртұтас команда) ішкі
бірлікті қамтамасыз ететін тәртіп)
− және нормаларды заңдастыруға жауапты Қазақстан этникалық жүйелерінің басқарушы
институты (Қазақстан халқы Ассамблеясы (ҚХА)), мемлекет бірлігі тәртібі мен бірлікті сақтау.
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Саяси жүйеге біз айнымалы – саяси саралау {L} байланыстырамыз. Саяси саралау – бұл
қоғамдық-саяси өзгерістердің тереңдігін, саяси жүйенің күрделену немесе жеңілдету дәрежесін
бағалау. Саяси саралаудың өлшем бірлігі – Қазақстандағы саяси институттардың (саяси ұйымдар,
партиялар және т.б.) саны.
Экономикалық жүйенің дамуы қоғамның қоршаған ортаға бейімделу дәрежесінің өзгеруі
арқылы қарастырылады {E}. Бейімделу дәрежесін ерікті бірліктерде – қаражат бірлігінде
өлшейміз. Модельде экономикалық қатынастардың немесе іс-әрекеттің кез-келген объектісін осы
бөлімшелерде бағалауға болады деп санаймыз.
Ұсынылатын модель аясында {T} этникалық топтардың дамуы қоғамның интеграциясы
жүзеге асырылатын Қазақстанның этникалық топтарының санымен өлшенеді.
ҚХА институтының динамикасы {H} үш кіші жүйенің – саяси (L), экономикалық (E),
этникалық (T) динамикасымен тығыз байланысты болатын ҚХА қызметінің қағидаларымен
өлшенеді, сондықтан біз олар функционалды түрде тәуелді деп айта аламыз, яғни кейбіреулерінің
өзгеруі басқа шамалардың өзгеруімен қатар жүреді және келесідей көрінеді:
.
Уақыт t үздіксіз болып есептеледі және жылмен есептеледі.
Бақылау параметрі ретінде біз физикалық фактордың әсер ету сипатын бағалаймыз –
пассионарлық кернеу P (этникалық топқа тән), өйткені біздің моделіміздегі әлеуметтік жүйенің
этникалық негізі бар.
Анықтама бойынша Л.Н. Гумилевтің пассионарлық кернеуі – бұл қоғамның бір мүшесіне
деген пассионарлықтық. «Пассионарлық кернеу – бұл жүйені құрайтын адамдардың санына
бөлінетін этникалық жүйедегі құмарлықтың мөлшері» [5]. Яғни, Этностың жай күйі этностағы
пассионарлық санның этносты құрайтын адам санының бөліндісіне тең пассионарлық кернеумен
есептеледі.
Біз осы деңгейлердегі өзгерістер динамикасын әлеуметтік қоғамның математикалық
модельдеріне негізделген дифференциалдық теңдеулер жүйесі арқылы сипаттаймыз. Саяси жүйені
сипаттайтын теңдеу келесідей болады:
(1)
Мұнда
– мемлекеттердің сақталуы мен дамуын қамтамасыз ететін
саяси жүйенің өзін-өзі ұйымдастыру процесін сипаттайды және бұл процессте қолданыстағы
саяси жүйенің өзгеруіне кедергі келтіретін билік органдарының әрекеттері;
– адамдардың саяси жүйені экономика есебінен күшейтуге күш салуы, күш-жігердің деңгейі өмір
сүру жағдайымен анықталады, яғни. экономиканың даму деңгейі;
– этникалық топтардың саяси жүйені қолдауы, билікті
заңдастыру (құмарлықтың жеткілікті деңгейімен, яғни
).
Біз экономика динамикасын теңдеумен сипаттаймыз:
(2)
мұндағы,
– адамдардың бейімделу дәрежесін жоғарылату
әрекеттері.
Бұл экономикалық ресурстарды молайту процесі (Р кернеуі неғұрлым көп болса, бұл шаралар
тиімдірек болады және бастапқы кезеңде бұл шаралар теріс әсер етеді, өйткені
ал әрі қарай позитивті
);
– саясат салатын экономиканы
шектеу (саяси жүйе неғұрлым дамыған болса, шектеулер соғұрлым аз болады, өйткені саяси жүйе
экономикалық қайта толтыруды қажет етпейді);
– Этномәдени
дәстүрлермен және нормативтік тәртіппен байланысты шектеуші факторларды сипаттайды (P>
P_2 ретте ) және дамудың басында кейбір серпін (қолдау) (P <P_2 ретте).
Этникалық топтардың дамуы келесі дифференциалдық теңдеумен сипатталады:
(3)
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Мұнда,
– реттеушілік тәртіпті, мемлекеттің тәртіпке қарсы, қылмыстарға,
қалпына келтіруші санкцияларға қарсы күресті бақылау (мемлекет неғұрлым күшті болса және
қоршаған ортаға (экономикаға) бейімделсе, бақылау соғұрлым күшті болады);
– заңдастырумен байланысты белгіленген нормативтік тәртіптің билігін
қолдауға бағытталған іс-әрекеттердегі шығындарды сипаттайды (K деңгейі жеткілікті жоғары
деңгейде, шығындар шамалы), мұнда
;
– қоғамның дәстүрлі
(ескірген, көне) негіздерінің жаңа өркениетті нормалар мен тәртіптерге қарсылығын сипаттайды;
фундаментализм.
ҚХА институтының динамикасы келесі теңдеумен сипатталады:
(4)
Мұнда,
- этномәдени мінез-құлық формаларына оларды институционализациялау арқылы муниципалды көмек сипаттайды;
– кәдімгі өмір салтын сақтау үшін этномәдени моральды орнатуға бағытталған
іс-әрекеттердің шығындары сипатталады.
Біртіндеп, кез-келген этникалық жүйеге тән ұйымдастырушылық принциптен «кету»
– бұл классикалық мораль, ата-бабалар заңы нормативтік тәртіпке, өркениетті заңға, мұнда
;
- нормативтік тәртіппен арақатынасты.
Жоғарыда көрсетілген шағын жүйелер өзара әрекеттестікте және өзара тәуелділікте, сонымен
қатар интегралды қасиеттерге ие, олар жүйенің тұтастығын сақтауға тырысады.
Осы жұмыс барысында қоғамдық шиеленістерді шешудің конструктивті жолдарын табу
және белгілеу, қоғамның түрлі кіші жүйелерінің мүдделерін ескерудің салмақты жолын белгілеу
болатындығы анықталды. Жоғарыда көрсетілген кіші жүйелер Парсонс теориясының шеңберінде
бөлінді, себебі бұл теория этносаралық қарым-қатынастағы қоғамдық шиеленістерді шешудің
тиімді әдісін ұсынады.
Бұл жұмысты компьютерлік зерттеу арқылы жүйелердің тұрақтылығы мен дұрыстығын,
Қазақстан Республикасының этникалық топтар модельдерін талдау және қоғам тұрақтылығындағы
Қазақстан халқы Ассамлеясының рөлін анықтауға болады.
Модельдеуде кең графикалық мүмкіндіктерге мүмкіндік беретін арнайы бағдарламалық
құралдарды пайдалану-модельдік визуализация үшін тиімді жол. Әр түрлі анимация құралдарының
көмегімен белгілі бір процестер мен объектілердің даму динамикасын көруге, модель жұмысының
нәтижелерін көрнекі көрсетуге болады. Компьютер барлық параметрлерді (экранда) және олардың
өзара байланысын ұсынуға мүмкіндік береді, бұл өз кезегінде компьютерлік модельді зерттеу
жұмысын жеңілдетеді.
Әдебиетті шолу әлеуметтік модельдермен есептеу эксперименттерін жүргізу үшін әртүрлі
бағдарламалық құралдар пайдаланылатынын көрсетеді:
1) VisualStudio-ға ұқсас бағдарламалау тілдері және дайындау орталары;
2) имитациялық модельдеу орталары, мысалы, SWARM немесе CORMAS;
3) стандартты математикалық компьютерлік жүйелер, мысалы, MATLAB немесе
МАТНЕМАТIСА.
Ең көп игерген құралдары «агенттік» модельдерді құруға арналған құралдар болып табылады,
олар — AnyLogic, Arena, SWARM, CORMAS, оларда жекелеген қатысушылардың тәртібін және
олардың әрекеттестік қағидаларын бере отырып қоғамдастық дамуының «жаһандық» динамикасын
бақылауға болады. Бұл тиімді модельдерді құру мүмкін болатын айтарлықтай ортақ заңдар
табылмаған кезде физикада, биологияда, техникада қолданылатын едәуір көп таралған тәсілдеме.
Алайда, объектілі-бағытталған бағдарламалау тілдері (С++, С#, Python, Java және т.б.)
көптеген қосымша құжаттар мен бағдарламалық құралдардың бар болуына байланысты, осындай
математикалық модельдің бағдарламалық қамтамасыз етілуін құру үшін қолайлы. Сондықтан,
жоғарыдағы математикалық теңдеулерді зерттеуде Python бағдарламасы қолданылып [6], келесі
графиктердің сызбасы алынды (1-сурет): x(t) – этникалық топтардың қатынастарының даму
динамикасы, y(t) – ҚХА институтының динамикасы.
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1-сурет. Этникалық топтардың қатынастарының динамикасы (x(t)) мен Қазақстан халықтар
Ассамблеясының институтының динамикасы (y(t))
Этникалық топтардың қатынастарының динамикасы мен Қазақстан халықтар Ассамблеясының
институтының да осы мәнердегі динамикасы суретте көрсетілген. Яғни, қоғамдағы этностардың
өзара ынтымақтастығы мен бірлігінің тұрақтылығы, өзара әрекеттестігі осы ҚХА институтының
қызметіне де әсерін тигізіп, оның жұмыс істеу динамикасына да ықпалын тигізеді.
Осылайша жоғарыда айтылған мәселелрді ескере отырып құрылған модель проблемалық
жағдайлардың пайда болуының алдын алып, уақытында өзгертулер енгізуге мүмкіндік береді.
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FEATURES OF THE ACTION OF LED LAMPS ON THE VISUAL ANALYZER
A. Karabalaeva, S.Zh. Ibadullayeva
Doctoral student, Korkyt Ata Kyzylorda state University, Kyzylorda
This article provides data on the features of the functioning of the visual organ. Some features of the
functioning of the visual organ are also revealed. The effect of various light sources on the functioning of
the visual analyzer is revealed. The comparative characteristics of various light sources are given.
Keywords: light, human eye, visual organ, melatonin, led.
The visual organ, providing up to 85% of information about the external environment, functions in
different lighting modes, each of which differs in the nature of exposure: daytime (light) mode, twilight
(intermediate) mode, night (scotopic) mode.
In addition to its main function, light entering the human eye produces a number of biological and
behavioral effects: it causes the secretion of melatonin and cortisone, and circadian changes.
205

Ғылым және инновациялар: жаңалықтар, мәселелер мен жетістіктер

Research by US scientists has shown that in the human eye, in addition to cones and rods that
provide the formation of visual images and color recognition, there is a third type of photoreceptors that
do not affect the visual process. These newly discovered cells are located in the lower part of the retina,
contain the light-sensitive pigment melanopsin, which converts light radiation into electrical signals and
transmits them to the so-called suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus, affecting the functions
of the pineal gland, and thereby regulates hormonal dynamics in the body. This supports the natural
adjustment of the» internal biological clock «of the body, i.e. the stabilization of the circadian rhythm of
the body: «day – waking, night-sleep» [1].
After the invention of the electric light bulb, light at night became an essential part of the lifestyle,
leading to serious behavioral and health disorders, including cardiovascular and cancer diseases. According
to the circadian destruction hypothesis, this change in light mode disrupts the endogenous daily rhythm,
suppresses nighttime melatonin secretion, and reduces its concentration in the blood.
The daily dynamics of melatonin levels in the blood (the melatonin curve) has some similarities in
all people. So, its concentration, insignificant during the day (1-3 PG / ml), begins to increase about two
hours before the subject’s usual bedtime (if there is no bright light).
After switching off the light, the concentration of melatonin increases rapidly (up to 100-300 PG /
ml). In the pre-morning hours, the decline usually begins, which ends after waking up. For each person,
the melatonin curve is fairly stable from night to night, and for different people of the same sex and age,
the curves in detail are so different that you can talk about an individual curve that characterizes the
personality.
A specific component of sunlight-short-wave blue rays in a narrow range of the spectrum (446-483
nm) – is extremely active for the regulation of melatonin production.
Recent studies have found that this component switches the internal clock of the human body
through the production of melatonin.The greatest suppression of melatonin synthesis occurs in a narrow
band within 460-470 nm.
As a result of experiments with light sources – green and blue (with a wavelength of 480 nm), it was
found that green light did not affect the circadian rhythm and the content of melatonin, a hormone that
is produced at night. When exposed to blue light, there was a 57% decrease in melatonin levels in men.
Moreover, the biological clock moved by 1.2 hours, while the level of anxiety (estimated by the a-rhythm)
increased [2].
Among the issues of greatest concern are the toxic effects of blue light and the risk of blinding, as
well as the fact that the blue light required to produce the white glow of an led causes toxic stress in the
retina.
Blue light creates a photochemical risk to the eyes, the level of which depends on the accumulated
dose of blue light, which is usually formed as a result of low-intensity exposure over a long period.
It is further reported that blue light is considered harmful and dangerous to the retina as a result of
cellular oxidative stress, and 3 groups are at particular risk: children, the elderly, and workers who work
in high-light conditions.
In addition, during operation, there is progressive wear of the phosphor layers of white LEDs,
which over time can lead to the transition of devices from one photobiological risk group to another,
higher group.
In recent years, led light sources are widely used to provide sufficient illumination while reducing
energy consumption (table 1) [3].
Typeoflightsource
Standardfluorescentlamp
Energy-savingfluorescentlamp
Arclamp
Led 1 x 1 mm2

Fullcapacity
80
10
250
1,0

Specific capacity
density,
W/cm2
0,1-0,2
0,35
4-5
45-50

Volume capacity
density
W/cm3
20
60-80
200-300
2500-3000

Surface
temperature
50-60
50-75
150-180
125-150

Noting the prospects for the use of led lighting, it is necessary to emphasize that led light sources
that differ in the spectrum and temperature of radiation from traditional ones can have a negative impact
on both the visual organ and the entire body as a whole.Based on the above, it follows:
– The existing standard requirements for the design and application of lamps on discharge lamps are
not applicable to led technology.
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– Taking into account the peculiarities of the biological action of led light sources, it is necessary
to develop conditions and procedures for their use both in everyday life and in production. At the same
time, the level of illumination, color temperature and spectral characteristics of the led light source should
ensure the comfort of lighting and do not affect the biological cycles of a person.
– The experimental data obtained on some negative influence of led light sources on the state of
the visual analyzer, performance and fatigue indicate the need to Refine the regulatory framework and
conduct mandatory certification.
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КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ РЫЧАЖНОГО МЕХАНИЗМА
ШТАМПОВКИ КРИВОШИПНОГО ПРЕССА
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Д.т.н., проф. Институт механики и машиноведения имени У.А. Джолдасбекова, г. Алматы
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Расширение технических и технологических возможностей кузнечно-штамповочных
машин и оборудования можно проводить за счет внедрения новых конструкций исполнительных
механизмов с широкими функциональными возможностями. Такими возможностями обладает
кривошипные рычажные механизмы пресса. В данной статье представлен кинематический анализ
и синтез шестизвенного рычажного механизма штамповки кривошипного пресса с механизмом
подачи поковки. Предлагается аналитический метод кинематического анализа механизма, который
позволил реализовать программу численного расчета в интегрированной среде Maple. Разработаны
методы кинематического синтеза шестизвенного механизма кривошипного пресса на основе
среднеквадратического приближения, также синтеза четырехзвенного кривошипно-ползунного
механизма подачи поковки. Определены все искомые постоянные геометрические параметры
механизма штамповки, в результате механизм с высокой точностью реализовывает заданный закон
движения рабочего ползуна. Сравнительный анализ проведен в среде ASIAN-2014.
Ключевые слова: кривошип, пресс, рычажный механизм, ползун, обработка материалов
давлением
Для увеличения конкурентоспособности кузнечно-штамповочного оборудования
необходимо повысить его эксплуатационные характеристики (точность, долговечность,
эффективность, высокая технологичность) при общем снижении затрат на разработку и
производство [1, 2]. Это стимулирует переход к современным методам проектирования,
основанным на математическом моделировании происходящих процессов на всем протяжении
технологического цикла и рациональным использованием современных средств САПР.
Расширение технических и технологических возможностей кузнечно-штамповочных машин
и оборудования можно проводить за счет внедрения новых конструкций исполнительных
механизмов с широкими функциональными возможностями. Такими возможностями обладает
кривошипные рычажные механизмы пресса. Эти разработки начинается с решения задач
кинематического синтеза и анализа механизмов.
207

Ғылым және инновациялар: жаңалықтар, мәселелер мен жетістіктер

Рисунок 1. Кинематические схемы штамповочного механизма.
Структурный анализ. На рисунке 1 приведена кинематическая схема рассматриваемого
штамповочного механизма с механизмом подачи-съема обрабатываемого материала. Структурная
формула механизма имеет вид [1]
.
Особенностью механизма является то, что изменяемый контур BB′C ′C является
параллелограммом и треугольник АВВ/- равносторонний. Это накладывает на характер движения
отдельных звеньев определенные условия: звено 2 совершает поступательное движение на
плоскости и звенья 3 и 4 занимают одинаковые угловые положения.
Были введены следующие обозначения координат и размеров звеньев: r – длина кривошипа
1; а- высота треугольника АВВ/;l – длина параллельных шатунов ВС=В/С/; φ- угловая координата
кривошипа 1; ψ – угловая координата двух шатунов 3 и 4; S – линейная координата ползуна 5;
е – эксцентриситет ползуна 5, т.е. отклонение траектории центра тяжести ползуна от оси Оу;
b - расстояние между шарниром С и центром ползуна 5 вдоль оси Ох;
–длины поводков
треугольных звеньев, где
принимает значения номера звена
– номера стороны
–го треугольника; -длина –го звена; - угловая координата –го звена;
–перемещение
ползуна 9 параллельно оси
Кинематический анализ. Уравнения кинематики механизма Стефенсона
в структуре кривошипного пресса имеет вид [1]

e
 r cosϕ + l cosψ =

 r sin ϕ − a + l sinψ =− S

(1)

=
S S=
(ϕ ), ψ ψ (ϕ ) получены в явном виде
Решения уравнений (1) относительно

 S = a − r sin ϕ ± l 2 − (e − r cos ϕ ) 2


1

± arccos  ( e − r cos ϕ ) 
ψ =
l



(2)

Знаки ± соответствуют различным сборкам механизма.
Первая и вторая передаточные функций (аналоги скорости и ускорения) записываются как
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− r cos ϕ − l cosψ ⋅ψ ′
S′ =

r

ψ ′ sinψ = − sin ϕ

l


(3)
 S=
′′ r sin ϕ + l sinψ ⋅ψ ′2 − l cosψ ⋅ψ ′′


r
ψ ′′ sinψ + cosψ ⋅ψ ′2 =
− cos ϕ

l


(4)

Решения уравнений (3) и (4) относительно первого и второго передаточных функций
записываются в виде
10.
20.

,

,

30.
40.

(5)
,

,

В реальных кривошипных прессах эксцентриситет e = 0 , выше приведенные формулы
немного упрощаются и алгоритм кинематического анализа механизма записывается

10.

20.

S =
a − r sin ϕ ± l 2 − r 2 cos2 ϕ


r

ψ = ± arccos  cos ϕ 
l



(6)


r sin ϕ
− r cos ϕ ±
S′ =
2
2 l − r 2 cos2 ϕ


r sin ϕ
ψ ′ = 
2

l − r 2 cos2 ϕ

2


r 2 sin 2 ϕ cos ϕ 
cos ϕ
S ′′ =
r sin ϕ ± r 2 
−

 l 2 − r 2 cos2 ϕ 2(l 2 − r 2 cos2 ϕ ) 3 2 



r 2 sin 2 ϕ cos ϕ 
cos ϕ
ψ ′′ =
±r 
−

 l 2 − r 2 cos2 ϕ 2(l 2 − r 2 cos2 ϕ ) 3 2 



30.
Далее составим уравнения кинематики следующих структур
Для этого запишем координаты шарниров В/ и С/:

механизма.

,

.

(7)

Напишем уравнения геометрической связи треугольника В/D С/:
,
,
Решение этой системы уравнений относительно двух неизвестных
в виде [1]

где

,
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.

(9)

Напишем аналогичные уравнения геометрической связи для группы
,
,
Координаты
неизвестных

заданы, тогда решение этой системы уравнений относительно двух
можно представить в виде
(10)

где

,

- ,
.

Определим угол

угловое положение звена 7 (

по формуле
.

Теперь

напишем уравнения
в следующем виде

кинематики

для

(11)

(12)

коромыслово-ползунного

Учитывая, что

механизма

имеем уравнение кинематики
(13)

Откуда
(14)
Выбор закона движения. Требуется провести синтез кривошипного пресса воспроизводящего
заданный закон движения
, на участке 0 ≤ ϕ ≤ 2π .
Допустим, что необходимо реализовать кривошипному прессу равноускоренный закон
движения ползуна. Тогда аналог ускорений ползуна имеет вид [3]

(15)
где
- амплитуда аналога ускорения.
С помощью единичной функции уравнение (15) имеет вид
,

(16)

где
– единичная функция Дирака.
Путем двойного интегрирования функции
получим функций положения и аналога
скорости ползуна
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,

(17)

, (18)
где
С,
– постоянные интегрирования, определяемые из начальных условий, если
тогда С=0,
Из граничного условия
определяем амплитуду аналога ускорения
.
(19)
Пример. Рассмотрим пример синтеза рычажного механизма Стефенсона кривошипного
пресса. Начальные данные для синтеза: закон движения ползуна 5: S = S (ϕ ) , (см. рисунок 2) на
участке угла вращения кривошипа 0 ≤ ϕ ≤ 2π . Ход ползуна Smax =120 мм. Угловая скорость
кривошипа постоянная ω= ϕ= 10 rad s .
Отметим, так как ход ползуна происходит по направлению противоположенному направлению
оси
, ось
направлена вправо, то в результате моделирования графики по отношению
заданному графики на рисунке 2 будет смещены влево на .

Рисунок 2. Закон движения ползуна шестизвенного рычажного механизма.
В результате синтеза на основе вышеизложенного метода в интегрированной среде MAPLE
получены следующие параметры механизма Стефенсона:
Согласно алгоритмы синтеза коромыслово-ползунного механизма, изложенного в данной
работе, синтизирован механизм со следующими данными:
геометрические параметры механизма штамповки сведены в таблицу 1.
B/ D

C/D

163 mm

36 mm

134,5 mm

=O2K
103,5 mm

. Другие

KP

h9

xO2

yO2

176,6mm

56,5mm

136,5 mm

-207,2 mm

Проведен кинематический анализ механизма в среде ASIAN-2014[9]. На рисунке 3
представлена кинематическая схема синтезированного механизма Стефенсона с анализом
траектории характерных шарниров.

Рисунок 3. Кинематический анализ механизма штамповки.
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На рисунках 4,5,6 приведены графики перемещений, скорости и ускорений рабочих
звеньев: ползуна 5 и ползуна 9. Анализ графика перемещения ползуна 5 (рисунок 4,а) показывает,
что механизм реализовывает заданный закон движения рабочего органа (рисунок 2). Верхнее
положение ползун 5 занимает при
, нижнее положение . Прямой и обратный
ходы ползуна происходит при
и
. В рабочем нижнем положении ползун 5 в
промежутке
совершает равномерное перемещение.

а)

б)
Рисунок 4. Анализ положений механизма штамповки.
Амплитуда
изменения
скорости
ползуна
при
остаются одинаковыми (рисунок 5,а). Амплитуда изменения ускорений
составляет 1,5 (рисунок 6,а). На промежутке
ускорение ползуна 5 близок к постоянному и скорость линейна.

ползуна

при

а)

б)
Рисунок 5. Анализ скоростей механизма штамповки.
Ползун 9 совершает равномерное перемещение в промежутке
. Ускорение
близко к нулю, скорость к постоянному. Амлитуда перемещении ползуна на прямом ходе больше
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обратного 4,7 раза; скорости – 2 раза, ускорении – 1,5 раза (рисунки 4,б, 5,б, 6,б). Скачкообразных
изменений кинематических параметров, которые являются причиной ударных нагрузок, нет.

а)

б)
Рисунок 6. Анализ ускорения механизма штамповки
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РЕГУЛЯТОР КАНАЛА СТАБИЛИЗАЦИИ КРЕНА
ДЛЯ УПРАВЛЯЕМОГО СНАРЯДА
А. Төлегенов
Казахский национальный университет им. аль-Фараби, г. Алматы

Актуальность и значимость исследований важно для оптимального управление, задачи
управления встречаются фактически во сферах жизнедеятельности человека: это сложные
технические системы и технологические процессы, природные явления, экономические и
экологические системы и др. В области теории управления достигнуты значительные успехи
(принцип максимума Л.С. Понтрягина, метод динамического программирования Р. Беллмана,
достаточные условия оптимальности В.Ф. Кротова и др.) [3] В данной статье задача исследуется
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задача регулятор канала стабилизации крена для управляемого снаряда, используя функцию Р.
Белмана было получено оптимальное управление, и решена задача оптимальной стабили-зации
с ограничением на управление . Регулятор стабилизирует значение угла крена
; при этом
выполняется физические ограничения на угол отклонения элеронов и на скорость его отклонения
[2]

Ключевые слова: управление, минимизация, оптимальность, траектория, регулятор,
гидравлический привод, синтез, элерон
1 Введение

Рисунок 1. Схема и обозначения к задаче о регуляторе крена управяемого снаряда
Необходимо спроектировать управляющее устройство с обратной связью для управляемого
снаряда с гидравлическим приводом для элеронов. Регулятор должен стабилизировать значение
угла крена γ ≈ 0; при этом должны выполняться физические ограничения на угол отклонения
элеронов δ и на скорость его отклонения . Уравнения движения имеют вид [4]
(1)
(2)
(3)
Здесь - постоянная времени снаряда при движении по крену,
- эффективность элеронов,
u – сигнал управления приводом элерона, – угловая скорость крена. Используя теорию синтеза
регуляторов для линейных с квадратичным критерием качества, будем минимизировать функционал

Где - желаемое максимальное значение ,
– максимальное допустимое значение u.
2 Материал и методы
Функция Белмана [3] имееть вид
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Чтобы минимизировать уравнение (6) берем дифференциал от u, и u имеет вид
(7)
При стационарном состоянии
, уравнение рикатти приводит к шести скалярным
алгебраическим уравнениям второй степени [4]
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(14)
С помощью непосредственных преобразований эти уравнения могут быть сведены к
одному уравнению четвертой степени относительно переменной

[4]

После преобразований получаем:

3 Основные результаты
Численный пример. Пусть
=1 сек,
= 10 сек-1, u0 =
рад*сек-1,
рад,
рад. Соответствующее этим данным уравнение четвертой
корня:

,

.

=
степени

имеет лишь два положительных действительных
Использование наименьшего корня
приводит к условию

, поэтому остается лишь корень

. В результате

имеет вид
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Чтобы найти состояние поставляем

на формулу (1), (2), (3)

Систему можно решать численном методом:
При t = 3 u(t) = 6.61094858637305*10-8,
x(t) = -3.33732404079587*10-9,
y(t) = -2.33065077279278*10-9,
z(t) = 5.05668545374389*10-10
t = 5 u(t) = -7.53346852378022*10-9,
x(t) = 5.62963544175937*10-10,
y(t) = 6.36496257236005*10-11,
z(t) = -5.24984722109141*10-11

Рисунок 2: График

Рисунок 3: График
Заключение. Решена задача оптимального управление с использованием метода Р.Белмана, и
с стабилизации ограничения на управление. Спроектирована управляющее устройство с обратной
связью для управляемого снаряда, где u 0 - максимальное допустимое значение u : u ≤ u 0 . Решена
численный пример, для наглядности построен график оптимального управление.
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ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША АЛМА АҒАШТАРЫ
ЗИЯНКЕСТЕРІНІҢ ТҮРЛІК ҚҰРАМЫ
А. Пралиева
Магистрант, М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз қ.
Б.К. Момбаева
PhD, доцент м.а., М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз қ.

Мақалада облысында тарaлған алма ағаштары зиянкестерінің биологиялық ерекшеліктері
және оларды зерттеу әдістері келтірілген. Зерттеу жұмыстары Жамбыл облысына қарасты
аудандарда (Жамбыл, Байзақ, Жуалы) жүргізілді. Мақалада осы аудандарда өсетін алма
ашатырының зиянкестердің түрлері және олардың келтіретін зияндылығы, таралуы, биологиясы
және экологиялық ерекшеліктері сипатталған.
Түйінді сөздер: Алма ағашы, биологиясы, экологиясы, личинка, есепке алу.
Қазақстанда жеміс ағаштарын зақымдайтын насекомдардың жүздеген түрлері белгілі.
Насекомдармен қатар жеміс ағаштарына өсімдік қоректі кенелер де қатты зиян келтіреді.
Зиянкестердің түр құрамы жеміс ағаштарының жас немесе кәрі болуына, физиологиялық
күйіне және сонымен қатар жеміс шаруашылығының зоналық ерекшеліктеріне байланысты
түрліше болады.
Жеміс ағаштарының питомниктерінде екпе шыбықтарды негізінен көп қоректі зиянкестер
(сымқұрттар, жалған сымқұрттар, зауза қоңыздарының личинкалары, кеміргіш қоңыр көбелектердің
жұлдызқұрттары және т.б.) зақымдайды. Тікпе шыбықтардың өсу барысында оларды біртіндеп
жапырақтарын сору және кеміруге мамандалған зиянкестер мекендей бастайды. Жеміс салған кезден
бастап зиянкестердің құрамы ағаштардың генеративтік мүшелерін, яғни бітеу гүлін, гүлін, жемісін
зақымдайтын зиянкестер (гүл жемірлері, жапырақ ширатқыштар, егеушілер, жеміс жемірлері және т.б.)
есебінде көбейеді Ал бақтағы әлсіреген кәрі ағаштардың қабық жемірлері, шөл кабықшалар мөлдір
қанаттылар, бұрғы көбелектер сияқты зиянкестер зақымдап, олардың қурап қалуына себептер болады.
Солтүстіктен оңтүстікке қарай жылжыған сайын жеміс ағаштары зиянкестерінің түр құрамы,
жекелеген түбірлерінің бір жылдық ішінде беретін ұрпақтарының саны жәнс олардың зияндылық
дәрежесі де өзгере бастайды. Мысалы, оңтүстікте сирек кездесетін қысқы сұр көбелегі шетеннің
күйе көбелегі, алма жапырақ бүргісі солтүстікте кең тараған. Сымырлардың, қалқаншылар мен
жалған калқаншылардың бірнеше түрлері оңтүстікте кең таралып, қатты зиян келтіріп, солтүстік
аймақтарда олар сирек кездеседі. Ал барлық зоналарда таралған түрлердің (алмұрттың бүрге
шіркейі, алманың жасыл бітесі, алма және алхоры жемірлері) бір жыл ішінде беретін ұрпақтардың
саны өскен сайын, олардың зияндылық дәрежесі де арта түседі [1, 2, 3].
Зиянды насекомдар мен кенелер жеміс ағаштарының барлық мүшелерін (бүршігін,
жапырағын, бітеу гүлін, бұтағын, діңін, тамырын) зақымдайды. Қатты зақымданған жеміс ағаштары
әлсіреп, дұрыс өспейді. Келесі жылдары өнімі төмендейді. Ағаштардың жемісін зақымдайтын
зиянкестерде көп шығынға ұшыратады.
Көптеген зиянкестер (бітелер, кандалар, цикадалар, зауза қоңыздарының личинкалары,
егеушілер, жеміс жемірлері) жеміс ағаштарына вирус және саңырауқүлақ ауруларын жұқтырушы
да болып есептеледі.
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Жапырақ бітелері – Aphididae. Тең қанаттылар – (Homoptera) отрядының бітелер отряд
тармағына жатады. Тері қабаты өте жұқа, шаншып-сорғыш істік тұмсықты нәзік насекомдар,
ұзындығы 1,2-2,8 мм, пішіні жұмыртқа тәрізді немес сопақша, түстері әртүрлі болады.
Бітелер өте тез дамиды. Алғашқы ұрпақтарының ұрғашылары қанатсыз, ал кейінгі ұрпақтарда
олармен қатар, жан-жаққа ұшып таралатын, қанатты ұрғашы бітелерде болады. Жаздың аяқ кезінде
бітенің популяциясында ұрғашылармен қатар еркектері де пайда болып, олар шағылысқаннан
кейін ұрғашылары қыстап қалатын жұмыртқаларды салады. Алманың жасыл бітесі миграция
жасамайтын бітелер тобына жатады, яғни ол тек жеміс ағаштарын ғана мекендейді. Бірақ күзде
олар жұмыртқаларын жеміс ағаштарына салады.
Бітелер жеміс ағаштарының жапырақтары мен жас өркендерінде өте тығыз шоғырланып,
олардың шырынын сорып, қатты зақымдайды. Нәтижесінде зақымданған жапырақтар бүрісіп
ширатылып, өркендер бұралып деформацияланады. Көпшілік жағдайда олар құрғап қалады да,
біржолата тіршілігін жояды [4, 5].
Бітелер әсіресе ауа-райы жылы және ылғалдылық жеткілікті болған жағдайда қарқынды
түрде өсіп-өніп, тез көбейеді. Ал ауа-райы салқын және нөсер жаңбырлы болған кездерде олардың
өсіп өнуі, көбеюі едәуір тежеледі. Бітелердің жаппай көбеюі тежеп, сан мөлшерін едәуір дәрежеде
азайтып тұратын факторлардың ішінде энтомофагтардың да, әсіресе кокцинеллидтер мен алтын
көздердің маңызы өте зор.
Алманың үтір тәрізді қалқаншалы сымыры – Lepidosaphis ulmi L.. Тең қанаттылар (Homoptera)
отрядының қалқаншалылар (Diaspididae) тұқымдасына жатады. Қазақстанның оңтүстік және
оңтүстік шығыс аудандарында таралған.
Зиянкестің жұмыртқалары ағаштың діңінде, бұтақтарында қабыққа жабыса орналасқан
қалқанша астында қыстайды. Жаздың екінші жартысында личинкалар жетіліп ересек сымырларға
айналады. Ұрғашы сымырлардың әрқайсысының салатын жұмыртқа саны 120-ға жетеді.
Үтір тәрізді қалқаншалы сымыр көп қоректі: жеміс ағаштарының барлығын, әсіресе алма
ағашын, жидек бұталарын, сәндік ағаштармен бұталарды және орман ағаштарының көптеген
түрлерін зақымдайды. Сымырлар өте тез көбейіп, ағаштардың діңімен бұтақтарын түгел дерлік
басып кетеді де олардың шырынын сорады. Қатты зақымдалған жеміс ағаштарының бүталары
қурап әлсірейді де, өнімі кемиді.
Жасыл цикада – Cicadella virides L. Тер қанаттылар отрядының (Homoptera) цикадалар
(Cicadellidae) тұқымдасына жататын насеком. Алматы, Талдықорған және Жамбыл облыстарында
жеміс ағаштарына едәуір зиян келтіреді. Ересек цикаданың жалпы түсі жасыл, басы, жотасы мен
қалқаншасының алдыңғы бөлігі сары, төбесінде 4 дақ болады. Ұрғашыларының ұзындығы 8-9 мм,
еркектері 5,5-6 мм. [6, 7].
Жұмыртқа фазасында жеміс ағаштарының және сәндік ағаштармен бұталардың жас
қабығында қыстайды. Көктемде сәуір айының аяқ кезінде жұмыртқадан шыққан жас личинкалар
жерге түседі де шөп тектес өсімдіктермен қоректенеді. Олардың жетілуі бір айға созылады да
маусым айының басында ересек цикадалар шығады. 10-15 күн өткен соң олар көбеюге кіріседі.
Бұл ұрпақтың ұрғашылары жұмыртқаларын жабайы өсетін астық тұқымдас өсімдіктердің (кейде
жоңышқаның) сабағының ішіне салады. Олардан шыққан личинкаларда сол өсімдіктермен
қоректенеді. Ал екінші ұрпақтың ұрғашылары жұмыртқаларын қыркүйектің аяқ кезінде жеміс
ағаштары мен бұталардың жас қабығына салады. Жұмыртқа салысымен олар жас қабықты жақша
тәрізді тіліп, жұмыртқаларын сол тіліктің ішіне 8-10 данадан қатарластырып орналастырады.
Бір ұрғашы цикаданың салатын жүмыртқаларының жалпы саны 200-ге дейін жетеді. Сөйтіп
цикадалар жеміс ағаштары мен бұталардьщ діңімен бұтақтардың қабығына жұмыртқа салу үшін
тіліп бүлдіреді.
Келесі жылы көктемде сол тіліктің жиектерінде (жаралар) пайда болады. Қатты зақымданған
жағдайда жас ағаштардың діңі мен бұталары біржолата қурап қалады. Жасыл цикада көбінесе
жас бақтарға (отырғызылғаннан кейінгі 5-8 жыл ішінде) көп зиян келтіреді. Әсіресе ойпаң жерге
отырғызылған жеміс ағаштарына қатты зақым келеді.
Зерттеудің әдістері және материалдары. Жеміс ағаштарының зиянкестік жасаушы
буынаяқтыларды, оның санын анықтау үшін, бақылау жүргізу арқылы қарастырылып отырған
учаскені энтомологиялық құрықпен 50-100 рет, диагонал бағытымен зерттейді. Олардың
жүмыртқасын, жұлдызқұрттарын жинап өсіп-өнуіне мүмкіншілік береді.
Топырақта мекендейтін зиянкестерді топырақ қазу әдістерімен зерттейміз. Қазылатын жер
көлемінің мөлшері (50х50см) тереңдігі 20 см. Бақылау егіс даласы 50 гектарға дейін диагонал
бағытымен 8 рет қайталанады. Егер қарастырылған учаскені аумағы 10 гектардан асса, онда сынау
2 рет кайталанады. Өсімдіктердің зияндануын 2 топ зияндығын байқайды.
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1. Жапырақты өндеп жегені;
2. Өрескел жегені;
Зиянкестердің өскендерге тигізетін зияндылығын 3 баллдық шамамен сипаттама береміз.
1-балл – жай зиянкестену, өсімдіктердің 20 % жапырақтары желінген.
2-балл – орташа зиянкестелген. өскендердің 25-50% жапырақ беті желінген.
3-балл – қатты зиянкестелген. 50%-тен артық жапырақтары желінген.
Өсімдіктердің тамырларына тигізілген зиянкестігін анықтау үшін тамырдың айналасындағы
топырақтарды қопсытып қараймыз. Қоңыздардың дернәсілдері жәнс тамырды кеміретін түнгі
көбелектердің зиянкестігін келесі шамамен бақалаймыз.
а) өсімдіктің зиянкестелмеген көзі
1. Шамалы зиянкестелмеген кезі (тамырларына аздап зақым келтірілген).
2. Қатты зиянкестелген. Тамырлары жартылай желінген.
3. Өсімдіктер өліп қалған, тамыр буындары кесіліп кеткен. Өсімдіктердің өсіп-өну қарсаңында
олардың жапырақтарына келтіретін зияндығын егіс даласында анықтау үшін 10 жерден, 10
өсімдікті таңдап алып зерттейміз.
Өсімдіктердің жапырақтарының кенемен зияндалғанын анықтау үшін егіс аймағында 100
өсімдікті бақылаймыз. Кәдімгі кененің санын бір дана жапыраққа орласқанын анықтаймыз,
немесе баллдық шамамен анықтаймыз. Жай, орташа, қатты зияндалған. Зиянды фитофакторда
анықтағанда пайдалы жыртқыш пен паразиттердің сан мөлшерін есептеп шығуға болады.
Жеміс ағаштарының даму фазаларына сипаттама берілді. Жеміс ағаштары даму кезінде
көптеген зиянкестерге тап болады. Олар өсіп жетіліп, жеміс беруіне, оның өніміне көптеген
қайшылықтар келтіреді. Жеміс ағаштарының негізгі зиянкестері: жапырақ бітелері, алманың
қанды бітесі, алмалың үтір тәрізді қалқаншалы сымыры, қарағанның жалған қалқаншалы сымыры,
калифорниялық қалқаншалы сымыр, жасыл цикада, жеміс кенелері алма кенесі, долана көбелегі,
жұпсыз көбелек, алма жемірі, құндақты күйе көбелегі, алхоры жемірі, шие бізтұмсығы, шиенің
шырышты егеушісі екендігін сипаттап оларға жеке талдаулар берілді.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1 Душенков Б.М., Макаров К.В., «Летняя полевая практика по зоологии беспозвоночных»
М.Академия, 2000, с. 256.
2 Карчагин В.Н. Защита сада от вредителей и болезной. М.Колос, 1988, стр – 285
3 Нурмуратов Т.Н., Шек Г.Х. Спровочник агронома по защите растенин. Алматы, «Қайнар»
1983, с. 184.
4 Танский В.Ф. Методика изучения фауни и фенологии насекомых М. «Колос» 1980, стр-146.
5 Савковский Г.П. Атласы вредителей пладовых и ягодных культур.
6 Тілменбаев Ә.Т. Жармухамедова Г.Ә. Энтомология. Алматы, «Қайнар» 1994, с. 336.
7 Торыбаев Х.К., Ашықбаев Н.Ж. Өсімдік карантині. Алматы, 2007.
SRSTI 34.39.01

DIABETES MELLITUS AND CARDIOVASCULAR RISK ASSESSMENT
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Clinicians have traditionally regarded the complications of atherosclerosis as a consequence of
progressive arterial stenosis leading to critical narrowings that impede blood flow. This convergence of
clinical and pathological observations highlighted the importance of understanding the mechanisms of
disruption of plaques that can precipitate thromboses. Diabetes mellitus is an independent risk factor for
atherothrombotic cardiovascular disease. Adults with diabetes are two to four times more likely to develop
heart disease or stroke than adults without diabetes. The present paper provides a critical overview of the
clinical evidence linking diabetes-related metabolic abnormalities to cardiovascular risk.
Keywords: diabetes; atherosclerosis; arterial stiffness; cardiovascular risk; hyperglycemia; insulin
resistance
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Diabetes mellitus is an independent risk factor for atherosclerosis-related cardiovascular (CV)
diseases (D) [1]. In the Framingham cohort, the incidence of CVD among diabetic men and women was
twice and three times that among non-diabetic men and women, respectively [2], and in a large populationbased retrospective study, people with diabetes entered the high CVD risk category (a 10-year risk of 20%
or more) 15 years before people without diabetes [3]. In a 25-year follow-up of middle-aged men and
women, the mortality in men with diabetes and without previous coronary heart disease was equal to that
of men with coronary heart disease and without diabetes (54.0 vs. 50.5 deaths per 1000 person-years),
whereas in women with diabetes only, the risk of death was considerably higher than in women with
coronary heart disease only (46.7 vs. 29.2 deaths per 1000 person-years) [4]. The abnormal metabolic
state associated with diabetes promotes a number of alterations in the arterial tree, and subsequent vascular
impairment may represent a pathophysiologic link between diabetes and CV risk. The two key metabolic
abnormalities that characterize type 2 diabetes (T2DM) are hyperglycemia and insulin-resistance, and
the two main pathological processes in vascular wall that can elicit CV events are atherosclerosis and
arterial stiffening. From a pathologic point of view arterial stiffening, reflecting the degenerative changes
of extracellular matrix (ECM) in the media layer, is distinct from atherosclerosis, a process involving the
intima layer and characterized by lipid accumulation, inflammatory cells infiltration, vascular smooth
muscle cells (SMCs) migration and foam cell development. Yet, the two processes often coexist in the
same vascular territories, share some common risk factors and pathophysiological mechanisms and may
potentiate each other in the development of vascular changes underlying CVD. Indeed, patients with
diabetes mellitus show both premature atherosclerotic changes [5] and accelerated arterial stiffening [6].
The present review summarizes the clinical evidence demonstrating the link betweendiabetes-related
metabolic abnormalities and CV events, debates the putative mechanisms by which hyperglycemia and
insulin resistance may induce atherosclerosis and arterial wall stiffening, and discusses the role of vascular
biomarkers in CV risk assessment, as well as the associations of different vascular measures with diabetes,
hyperglycemia and insulin resistance.
Autopsy studies have indicated that a fracture of the plaqueʼs fibrous cap precipitates most fatal
acute myocardial infarctions. Superficial erosion of the intima accounts for a substantial minority of
such thrombi. Other mechanisms of plaque disruption, including intraplaque hemorrhage and erosion of
calcified nodules, account for a small proportion of fatal coronary thrombi [7]. These various observations
clearly identified the capital importance of understanding the molecular and cellular mechanisms of
plaque disruption to master the biology of the thrombotic complications of atherosclerosis. Quantitative
morphometric studies by pathologists highlighted features of plaques that had caused fatal thrombi, often
referred to in clinical shorthand as “vulnerable” plaques. The characteristics of plaques that caused fatal
coronary thrombi include a thin fibrous cap, a large lipid pool, many inflammatory cells, and, curiously,
a paucity of vascular smooth muscle cells [8]. These morphological characteristics prompted our group
to investigate the biological determinants of these characteristics of plaques that caused fatal thrombi [9]
Hyperglycemia is the major risk factor for microvascular complications like diabetic nephropathy,
retinopathy, and neuropathy [10], but its role in atherosclerosis and macrovascular disease is still under
discussion [11, 12]. A meta-analysis of 26 prospective studies has demonstrated that every 1% increase
in HbA1c level among patients with T2DM is associated with a 17%, 15%, 11% and 29% increase in
respective hazard of CV disease, coronary heart disease, stroke and peripheral arterial disease [13]. A
recent study in 16,492 T2DM patients with a history of established CV disease or multiple risk factors
has shown that HbA1c ě7% is associated with a 35% increase in risk of macrovascular events [14]. Even
though an association between chronic glycemic control and CV risk has been demonstrated, the studies
evaluating the impact of strict glycemic control on CV events yielded controversial results. In the United
Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS), the intensive blood-glucose control in newly diagnosed
T2DM patients, by either sulphonylureas or insulin, resulted in a long-term (10 years after the cessation
of randomized interventions) risk reduction for myocardial infarction (15%), when compared with the
conventional treatment group (diet) [15]. Yet, the Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes
(ACCORD) study and Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release
Controlled Evaluation (ADVANCE) study [16] have failed to confirm this beneficial effect, probably due
to the fact that T2DM patients of these trials were older and had longer duration of diabetes when the
intensive glycemic control was initiated. In the STENO-2 Study, multifactorial intensive interventions
targeting not only hyperglycemia, but also hypertension, dyslipidemia and microalbuminuria, reduced the
risk of CV events in T2DM patients by 50% [17]. Altogether, the published data suggest that intensive
treatment of hyperglycemia may result in CV benefit when initiated early in patients with short duration of
diabetes, and when accompanied by treatment of other diabetes-related abnormalities, like hypertension,
dyslipidemia and obesity. There is clear evidence that statins and the targeted lowering of blood pressure
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are each associated with substantial reduction of CV risk in patients with diabetes. A meta-analysis of
12 prospective randomized trials has demonstrated that a lipid-lowering treatment of diabetic patients
reduces major coronary events by 21%, both in primary and secondary prevention [18]. In the UKPDS
38 study, a tight control of blood pressure in T2DM was associated with a clinically important reduction
in the risk of myocardial infarction (21%), stroke (44%) and peripheral vascular disease (49%) [19], and
in the Hypertension Optimal Treatment (HOT) trial, diabetic patients whose diastolic blood pressure was
equal or less than 80 mm Hg had a 51% reduction in major CV events compared with diabetic patients
whose diastolic blood pressure was equal or less than 90 mm Hg [20].
We first focused on the metabolism of interstitial collagen that lends strength to the plaqueʼs fibrous
cap and protects it from rupture and, hence, thrombosis. Previous studies established the arterial smooth
muscle cell as the source of much of the extracellular matrix of the atheroma. We hypothesized that
molecular mediators associated with atherogenesis could alter collagen metabolism in ways that could
thin or weaken the plaqueʼs fibrous cap. Studies of human vascular smooth muscle cells in culture showed
that the inflammatory mediator interferon-g (IFN-g) strikingly inhibited the ability of the smooth muscle
cell to express the genes encoding procollagens [21]. Ample evidence existed that IFN-g operated in
human atherosclerotic plaques. These data indicated an important mechanistic link between inflammation
and impaired synthesis of collagen in atheromata.
Conclusions. A great amount of data demonstrates that hyperglycemia and insulin resistance activate
number of mechanisms triggering the structural and functional changes in the arterial wall, which are
likely to contribute to accelerated vascular aging and increased CV risk in T2DM. Moreover, T2DM is
associated with other metabolic and systemic abnormalities, like atherogenic dyslipidemia, hypertension
and obesity that may cause atherosclerosis, arterial stiffening or both. Therefore, the assessment of vascular
age by means of vascular biomarkers might provide an integrated insight on diabetes-related vascular
impairment of each patient and facilitate a personalized approach to the prevention and treatment.
Inflammatory biomarkers appear to play a role in predicting risk in individuals who may not have
traditional risk factors for cardiovascular events. A combination of the tried-and-true traditional risk
factors, such as LDL, low HDL, triglycerides, blood pressure, age, and sex, together with inflammatory
biomarkers may provide us an opportunity for sharpening our risk prediction and successfully targeting
therapy to prevent events going forward.
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Мақалада Жамбыл облысында тарaлған шегірткелердің биологиялық ерекшеліктері және
оларды зерттеу әдістері келтірілген. Зерттеу жұмыстары Жамбыл облысына қарасты аудандарда
(Жамбыл, Шу, Байзақ, Жуалы) жүргізілді. Мақалада осы аудандарда таралған шегірткелердің түрлері
және олардың келтіретін зияндылығы, таралуы, биологиясы және экологиялық ерекшеліктері
сипатталған. Шегірткелердің ерекшелігі климаттық және антропогендік факторлардың әсерінен
күрт көбейіп кетуі мүмкін. Осыған байланысты біз осы зиянкестердің санын олардың жаппай
көбеюіне жол бермей бақылауға тиіспіз.
Түйін сөздер: Шегіртке, биологиясы, экологиясы, дернәсіл, есепке алу.
Кез келген елдің экономикалық дамуында маңызды бағыттардың бірі азық-түлік қауіпсіздігін
қамтамасыз ету болып табылады. Бүгінгі таңда шегіртке зиянкестері бүкіл әлемде әлі де өзекті
болып отыр. Қазақстанның оңтүстік бөлігінде егістік, жайылымдық алқаптарының негізгі жауы –
шегірткелердің жаппай көбеиіп, олардың мекендеуі мен таралуы үшін оңтайлы орта болып табылады.
Зиянды кешені республиканың агроөнеркәсіп кешені үшін, әсіресе оңтүстік өңірлер үшін
жайылымдық өсімдіктер мен ауыл шаруашылығы дақылдарын өндірудің тұрақсыздандыратын
факторы ретінде қауіп төндіретінін атап өткен жөн. Қазіргі уақытта зиянды жабайы шегірткелер
кешенінің дамуы мен санын болжау және фитосанитарлық мониторинг бойынша мәселелер
жеткілікті зерттелмеген. Аталған мәселелер өте өзекті сипатқа ие және біздің жұмыс зиянды
шегірткелердің санын шектеуде алдын алу іс-шараларын жасау, өсімдіктерді қорғау құралдарын
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ағымдағы жоспарлау және ауыл шаруашылығы алқаптарының өнімін сақтау үшін оларды зерттеуге
бағытталған.
Қоршаған ортаға пестицидтік жүктемені төмендету мақсатында, біз олардың саны
динамикасының ауытқуының заңдылықтары мен себептерін және экологиялық ерекшеліктерін
анықтауға мүмкіндік беретін мәліметтерді жан-жақты зерттеу мен талдауға негізделген, зиянды
үйірден тыс шегірткелер кешенінің популяцияларын бақылау бойынша алдын алу іс-шараларын
ұсындық. Алынған деректердің негізінде осы зиянкестердің дамуы мен санының болжамдары
жүйесін құруға мүмкіндік болады.
Шегірткелер тікқанаттыларға (Оrthopterа), шегірткелер (Acrididae) туысына жатады [1].
Ғалымдардың мәліметтері бойынша, Қазақстанның шегірткелер фаунасы қалың аумақтар мен
әртүрлі ландшафты-климаттық аймақтардың арқасында бай және әр түрлі. Онда шамамен 270
түрлерін және кіші түрлерін жүргізу жұмыстарына жататын 75 көші-5 тұқымдастар, 3 туыс бар
[2-3]. Олардың арасында ауыл шаруашылығы алқаптарына 15-20 түр ғана қатты зиян келтіреді
[4, 5]. Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы зиянды шегірткелердің фаунасы итальяндық прус
– Calliptamus italicus (L.) [6]. Арасында саяқ шегірткегелерден: атбасарка – Dociostaurus kraussi
kraussi (INGEN.), кіші крест-Dociostaurus brevicollis (EV.) Сібірлі – Aeropus sibiricus sibiricus
(L.), крестті – Pararcyptera microptera microptera (F.-W.), ақ жолақты – Chorthippus albomarginatus
albomarginatus (DEG.) және айқышты, сібірлік, далалық – Stauroderus scalaris (F.-W.), Фишер
травянкасы – Stenobothrus fischeri (EV.) және т.б. [7].
Шегірткелердің түрлік құрамын, биологиясын және экологиясын зерттеуге көп жұмыстар
арналған [8]. Көптеген жағдайларда шегірткелерді есепке алу, қорғаныс шараларын жоспарлау
және ұйымдастыру мәселелері жеткілікті түрде көрсетілген.
Шегірткелерді зерттеу жалпыға бірдей қабылданған әдістеме бойынша жүргізіледі. Далалықзерттеу жұмыстары көктемгі, көктемгі-жаздық, жаздық және күздік уақыттарда жүргізіледі.
Шегірткелер мекендейтін жерлерді зерттеу олардың көптеген зиянкестерін, олардың даму
ошақтарының алаңдарын және қорғау шараларын жүргізу қажеттігін анықтау мақсатында жүргізіледі.
Көктемде қар ерігеннен және топырақ құрғағаннан кейін жүргізіледі. Өткен жылғы текшелер
шоғыры бар учаскелер іріктеп (жалпы алаңның 10 % –на дейін) тексеріледі. Таңдалған учаскеде
белгілі бір маршруттар бойынша әрбір 100 м сайын 0,5 х 0,5 м (0,25 м2) топырақ сынамалары
алынады. Сынаманы алу орнында (10 га – 1 сынама) күрекпен топырақтың жоғарғы қабатын 5-8 см
тереңдікке алады. Тексерілген текшелердің шоғыры сол жерде арнайы белгілермен (колышкалар,
жалаушалар) белгіленеді.
Жұмыс аяқталғаннан кейін жиналған текшелерді арнайы қаптарға немесе пакеттерге салады,
орны, жиналған күні және тексерушінің тегі көрсетілген заттаңбамен жапсырады.
Көктемгі зерттеу нәтижелері бойынша шегірткелерге қарсы қорғау шараларының көлемі
нақтыланады.
Личинкалар бойынша көктемгі-жазғы тексеру. Мақсаты – дернәсілдердің пайда болу мерзімі
мен орнын анықтау, шегірткелерге қоныстандыру алаңын анықтау, қорғау іс-шараларын өткізу
мерзімі мен көлемін анықтау.
Бірінші кезекте өткен жылдың күзгі тексерісі мен көктемгі бақылау тексерулері кезінде
күбіршелердің жоғары саны анықталған учаскелер тексеріледі. Бұл жұмыс дернәсілдерді туғаннан
бастап, химиялық өңдеу басталғанға дейін жалғасады.
Алқапқа, зерттелетін аумаққа және зиянкестердің таралу ерекшеліктерін есепке алуға
байланысты тексерудің арнайы бағыттары әзірленеді. Олар шегіртке зиянкестерінің негізгі
мекендейтін орындарын қамтуы тиіс. Олардың көптеген личинкаларын есепке алуды әрбір 100
м сайын көзбен шолу немесе рамалық әдіспен 1 м2 есептеу арқылы жүргізу керек. Егер рамалық
әдіс қолданылса, онда дернәсілдері есебін рамкаларды орналастырғаннан кейін 2 сағаттан кейін
жүргізу қажет: таңертең және кешке.
Жұмыс аяқталғаннан кейін орташа тығыздық (дарақ/м2) анықталады, аумақтың жалпы картасхемасында шегіртке қоныстанған алаңдар белгіленеді. Алынған деректер негізінде химиялық
өңдеу және басқа да қорғау шаралары жоспарланып, жүзеге асырылады.
Шегірткелердің көптеген зиянкестерін анықтау үшін зерттелетін аумақта олардың арасы
100-ден 300 м-ге дейінгі қашықтықпен арнайы бағыттар таңдалады, ал есеп алаңдары әрбір 100 м
сайын орналастырылады.
Ересек шегіртке дарақтарын есепке алу әдістері әртүрлі. 1 м2-ге көзбен шолу.
1 м2-ге есептеу әдісін пайдаланған кезде зерттеуші алдын ала белгіленген бағыттар бойынша
қоныстанған учаскеден көзге белгілі бір қашықтық арқылы метр алаңынан шыққан дарақтардың
санын есептейді.
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Шегірткелердің орташа саны анықталған дарақтардың жалпы санын есепке алу санына бөлу
жолымен есептеледі. Мысалы, егер 100 есепте дарақтардың жалпы саны – 500 болса, онда орташа
тығыздығы: 500: 100 = 5,0 дарақ 1 м2 болады.
Тексерілген алаң мынадай формула бойынша анықталады:
P = a x b x c / 10 000

(1)

Мұндағы,
Р – тексерілген алаң, га;
a – есептік алаңдардың саны;
b – есептік алаңдар арасындағы қашықтық, м;
с – маршруттар арасындағы қашықтық, м.
Жазғы тексеру кезеңінде шегірткелердің түрлік құрамы мен фазалық жағдайын анықтау жүргізілді.
Түрлік құрамын анықтау үшін оларды мекендейтін жерлерде энтомологиялық сачокпен (шамамен 20 гаға) жүргізіледі. Фазалық жай-күйін анықтау үшін әрбір түрдің 50 аталық пен аналық алынды, олардың
денесінің әр түрлі бөліктерін өлшеу жүргізіледі. Одан әрі фазалық жағдайдың морфометриялық
көрсеткіштері есептеледі. Фазалық жай-күйін анықтау кезінде индекстер қолданылады.
Жазғы тексеру аяқталғаннан кейін шегірткелер саны бойынша деректерді мынадай
градациялар бойынша топтау керек: итальяндық прус, мароккалық шегірткелер үшін – 1 данаға
дейін, 1 данадан 5 данаға дейін, 5 данадан 10 данаға дейін және 1 м2 – ге 10 данадан жоғары;
азиялық шегірткелер үшін-100 данаға дейін, 100 данадан 500 данаға дейін, 500 данадан 1000
данаға дейін және 1 га-ға 1000 данадан жоғары. Бұдан басқа, олардың көлемін, схемалық картадағы
қоныстанған учаскелердің орналасуын қосымша көрсетеді.
Күздік тексеру. Мақсаты-шегіртке текшелерінің саны жоғары жалпы алаңды анықтау,
олардың учаскедегі тығыздығын анықтау. Текше бойынша күзгі тексеру деректері келесі жылға
қорғаныс іс-шараларын жоспарлау кезінде де пайдаланылады.
Мақалада облысында тарaлған шегірткелердің биологиялық ерекшеліктері және оларды
зерттеу әдістері келтірілген. Зерттеу жұмыстары Жамбыл облысына қарасты аудандарда (Жамбыл,
Шу, Байзақ, Жуалы) жүргізілді. Мақалада осы аудандарда таралған шегірткелердің түрлері
және олардың келтіретін зияндылығы, таралуы, биологиясы және экологиялық ерекшеліктері
сипатталған. Шегірткелердің ерекшелігі климаттық және антропогендік факторлардың әсерінен
күрт көбейіп кетуі мүмкін.
Шегірткелер Қазақстанның оңтүстік аймақтарындағы зиянды шегірткелердің фаунасы
итальяндық прус – Calliptamus italicus (L). Арасында саяқ шегірткегелерден: атбасарка –
Dociostaurus kraussi kraussi (INGEN.), кіші крест-Dociostaurus brevicollis (EV). Сібірлі – Aeropus
sibiricus sibiricus (L.), крестті – Pararcyptera microptera microptera (F.-W.), ақ жолақты – Chorthippus
albomarginatus albomarginatus (DEG.) және айқышты, сібірлік, далалық – Stauroderus scalaris (F.W.), Фишер травянкасы – Stenobothrus fischeri (EV.) және т.б. Түрлері анықталды.
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LICORICE ROOT EXTRACTS AS A SOURCE OF NATURAL AND
SEMI-SYNTHETIC BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES
O. Aimakov
Doctor of Sciences, Professor, S. Seifullin Kazakh agrotechnical university, Nur-Sultan
K. Dobrovechnaya
Bachelor in biotechnology, S. Seifullin Kazakh agrotechnical university, Nur-Sultan

The purpose of the scientific work: among the medicinal plants in this scientific work, licorice
(Glyrrhizae radices) was chosen. In this regard, it is of certain scientific and practical interest to extract
and study the composition of different types of licorice, including licorice roots.Research methods:
extraction, chromatography, physicochemical characteristics. Received an individual natural substance
– glycyrrhizic acid; The technological scheme for the production of triterpene saponin has been drawn
up. An article was published in the collection of the Fifth International Scientific Conference in Moscow
“Advanced in Synthesis and Complexing”, “Chromatographic study of licorice root extract” – authors:
Aimakov OA, Dobrovechnaya K.R., Aimakova G.O., RUDN University, Moscow 2019
Keywords: Glyrrhizae radices, triterpene saponins, glycyrrhizin, extract, tumor cells
Licorice (Glycyrrhizae radices) – has a wide range of substances useful to the human body. Its
chemical composition is diverse: the roots and rhizomes contain a derivative of saponins, a glycyrrhizin
substance, which is a mixture of potassium and calcium salts of tribasic glycyrrhizic acid. The plant revealed
the presence of 27 flavonoids, ascorbic acid, steroids, resins, essential oils and asparagine. Flavonoids
have a versatile effect on the body – both antispasmodic, wound healing, and anti-inflammatory.
It is known that, depending on the place of growth of licorice and its variety, the content of extractive
substances in the composition of the raw material changes. And in this regard, it is of scientific and
practical interest to extract and study the composition of different types (genera) of licorice.
Licorice root contains more than 20% triterpene saponin glycyrrhizin. The triterpene glyciram
saponin in the licorice rhizome has not been fully studied, therefore, given the high biological activity, it
is of interest to study them in depth. For this purpose, we carried out the isolation and separation of the
organomineral complex from licorice (Glycyrrhizae radices).
Among triterpene saponins, glycyrrhizin is the main one. In addition, in the roots and rhizomes
of Ural licorice, an aglycon of uralenoglucuronic acid, oxyglycyrrhetinic (uralenic) acid, was found.
Glycyrrhizin is a calcium-potassium salt of glycyrrhizic acid, whose aglycon (sapogenin, or genin) is
glycyrrhetinic (glycyrrhetic) acid. The carbohydrate part of glycyrrhizin is represented by two molecules
of glucuronic acid. Sapogenins of glycoside – in this case triterpene saponin – are pentacyclic triterpenoids
(C30H48), originating from ursan (a-amirin), f-amirin oleanan) and other compounds.
The sugary sweet taste of licorice root is due precisely to the presence of glycyrrhizic acid.
Glycyrrhizic acid is similar in structure to steroid hormones, in particular to the phenanthrene part of
steroids, and therefore can be used as a starting product for the synthesis of steroid hormones in the body.
The carbohydrate part contains the following sugars: D-glucose, D-galactose, L-ramnose,
L-arabinose, D-xylose, L-fructose, D-glucuronic and D-galacturonic acid. Triterpene saponins are
derivatives of oleanolic acid (Fig. 1)

Fig. 1 Oleanolic acid
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Many saponins contain several monosaccharide residues in the carbohydrate portion. The
carbohydrate part is more often attached to the hydroxyl group at the carbon atom C3 of the ring A carbon
skeleton. The structural formula of triterpene saponin is given below (Fig. 2)

Fig. 2 Triterpene saponin (glizirrzin).
The crushed (3-5mm) licorice roots (250 g.) are poured into 1.25 liters of hot water and kept for
6-7 hours with a slight boil. The extract is poured off, 1.0 L of hot water is added to the residue and the
extraction is repeated at boiling water for 6 hours. The combined extracts are cooled, filtered through a rare
cloth, then evaporated in vacuo and heated in a water bath to a volume of 350 ml. The extract is cooled and
poured with 13 ml of concentrated sulfuric acid with stirring. After standing, the precipitated precipitate
of crude glycoside is sucked off, washed with rubbing with cold water, repeating washing 2-3 times. The
precipitate turns into a powder, which is sucked off and dried in air. The yield depends on the quality of
the root and is usually 8-12% of the weight of dry raw materials. The crude glycoside (20 g) was added
200 ml of acetone and heated under reflux for 3 hours. The extract is drained, the residue is re-extracted
with 100 ml of boiling acetone. The combined acetone solution is filtered, then, with stirring, a solution of
2 g of potassium hydroxide in 16 ml of isobutyl alcohol is gradually poured to a slightly alkaline reaction.
Glycyram triterpene saponin extract was determined and analyzed by thin layer chromatography (TLC).
The product yield is 64-69 %. A sample of the raw material extract was examined on a Pharmacia LKB
Pump P-1, Sweden.
According to the experimental data obtained, the extract was studied containing several groups of
triterpene saponins (Fig. 3)

Fig.3. Triterpene saponins.
A 95% ethanol solution was used to precipitate glycyrrhizic acid from the extract. Based on the
calculation of the feedstock 37 grams of licorice roots, 1.75 grams of gritsiram was obtained. Melting
point determined: 227-232 0C.
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In laboratory conditions, experiments were first conducted on the extraction of extractives from
licorice.
– Extracts extracted from licorice have biologically active properties and are used as medicines.
– By the method of chemical modification of glycyram their various derivatives will be obtained.
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ОПИСАНИЕ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ СИБИРСКОГО ПЕСКАРЯ
(GOBIO CYNOCEPHALUS DYBOWSKI 1869) ИЗ Р. ИРТЫШ
(ВОСТОЧНЫЙ КАЗАХСТАН)
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Представители рода Gobio в последние годы притягивают значительное внимание
исследователей, в связи с переописанием старых форм и описанием новых. Систематический
статус пескарей, населяющих водоемы Центрального и Восточного Казахстана, также остается
не выясненным. Прежние сведения по морфологической изменчивости все еще недостаточны для
проведения ревизии. В то же время, отсутствуют исследования остеологических признаков.Данная
статья посвящена изучению и описанию челюстных костей сибирского пескаря из р. Иртыш
(Восточный Казахстан). Представлены первые остеологические сведения по пескарям из водоемов
Казахстана и приведена подробная характеристика шести костей висцерального скелета. Указана
необходимость последующих исследований остеологии пескарей в водоемах Казахстана.
Ключевые слова: Gobiosibiricus, Gobiocynocephalus, Gobioninae, Cyprinidae, сибирский
пескарь, остеология
Пескари рода Gobio широко распространены в Европе, Закавказье, Средней Азии, Сибири и
на Дальнем Востоке. В настоящее время эти карповые рыбы привлекают значительное внимание
исследователей, поскольку их видовое разнообразие слабо изучено, а систематика претерпевает
значительные изменения, выявляются новые виды и уточняются филогенетические взаимосвязи [1-5].
Систематический статус пескарей, населяющих водоемы Центрального и Восточного
Казахстана также остается неясным. Никольский в 1936 г. описал из южной части бассейна Енисея,
а также из р. Нура в Центральном Казахстане подвид Gobio gobio sibiricus [6]. Меньшиков в 1938
г. отнес к этому подвиду также пескарей из бассейна Иртыша и Оби [7], а Берг в 1949 г. причислил
пескарей из этих бассейнов к подвиду Gobio gobio cynocephalus [ 8].
Согласно последним сведениям, сибирский пескарь, обитающий в азиатской части России,
а также в Монголии и Китае, представляет собой отдельный вид G. cynocephalus, либо G. sibiricus
[4, 9, 10]. Систематическое положение казахстанских популяций пескарей, ранее относимых к
сибирскому подвиду, пока остается невыясненным. Прежние сведения по морфологии сибирского
пескаря из казахстанских водоемов приводятся для р. Нура и ее притока Шерубай-Нура, а также
для р. Каркаралы в Центральном Казахстане [6, 11-13]. В то же время, практически нет сведений по
морфологии данной формы из верхнее иртышского бассейна, для которого указывается обитание
сибирского пескаря. Кроме того, полностью отсутствуют исследования остеологических признаков,
которые могут выявить характерные признаки отдельных форм пескарей и внести новые сведения
об их морфологической изменчивости.
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Целью данного исследования было изучение челюстных костей сибирского пескаря из р.
Иртыш на территории Восточного Казахстана.
Рыбы были выловлены 15.05.2016 г. в р. Иртыш в пределах г. Оскемен в Восточном
Казахстане. При ловле использовались как сетки-ловушки, так и самодельно сконструированные
ловушки из пластиковых бутылок. Выловленные особи пескарей фиксировались в 4 % растворе
формальдегида.
С целью получения остеологического материала 10 экземпляров сибирского пескаря
были подвергнуты процедуре просветления и окрашивания скелета согласно частично
модифицированному методу Hanken и Wasserug (1981) [14]. Рыбы выдерживались в 0,8% растворе
KOH с периодичной заменой раствора (раз в два-три дня) до полного очищения скелета. Хрящевые
ткани окрашивали в растворе этилового спирта (96%) и алцианового зеленого, для костных
тканей использовали растворKOH (0,3%) и Ализаринового красного. Готовые скелеты хранили в
глицерине.
Кости изучались при помощи стереоскопического микроскопа и на фотографиях.
Результаты и обсуждение.
Предчелюстная кость (premaxillare).
Premaxillare – парная, удлиненная, плоская и слегка изогнутая кость (рисунок 1). В своей
передней и срединной части кость высокая, в задней – низкая. Предчелюстная кость идет вдоль
брюшного края челюстной кости, а своим концом входит в углубление на заднем отростке
maxillare. На медиальном крае premaxillare, с внутренней стороны, имеется суставная поверхность
для соединения с ростральным отростком челюстной кости (рисунок 1, 1).
Форма кости дугообразная, сужающаяся к заднему концу. На медиальном конце имеется
короткий и хорошо дифференцированный восходящий ростральный отросток (processus ascendens
rostralis) (рисунок 1, 2). Отросток направлен к rostrale и прикреплен к нему связкой. Ширина
отростка заметно меньше его длины, его конец закругленный. Спинной край предчелюстной
кости выпуклый, в своей срединной части почти образует угол. Нижний передний край кости
образует выразительный угол. Брюшной край кости слегка выпуклый. Задний конец кости слегка
заостренный, иногда тупой.

Рис. 1 – Левая верхнечелюстная кость (premaxillare) сибирского пескаря из р. Иртыш. Внешняя
(слева) и внутренняя (справа) стороны. Обозначения: 1 – восходящий ростральный отросток;
2 – сочленовная поверхность для рострального отростка maxillare. Масштаб: 1 мм.
Челюстная кость (maxillare).
Maxillare – парная, плоская, дугообразная, удлиненная кость, идущая вдоль спинного края
предчелюстной кости. Кость имеет медиальную и латеральную части, с несколькими отростками.
Медиальная часть имеет сзади сочленовную поверхность со вторым preethmoideum (рисунок 2, 1)
и другую округлую поверхность сбоку для palatinum (рисунок 2, 2); также имеется два медиальных
ростральных отростка с каждой стороны (рисунок 2, 3), один из которых имеет сочленовную
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поверхность. Ростральные отростки левой и правой кости соединены связкой, кроме того, каждый
из них соединен связкой с rostrale [15].

Рис. 2 – Левая челюстная кость (maxillare) сибирского пескаря из р. Иртыш. Внутренняя
(слева) и внешняя (справа) стороны. Обозначения: 1 – сочленовная поверхность для второго
preethmoideum; 2 – сочленовная поверхность для palatinum; 3 – ростральные отростки;
4 – восходящий спинной отросток; 5 – задний отросток. Масштаб: 1 мм.
На латеральной части также располагается два отростка. Первый из них – крупный и
высокий восходящий спинной отросток челюстной кости (рrocessus ascendens dorsalis) (рисунок 2,
4), контактирующий с lacrimale и соединенный связкой со слезно-скуловым отростком palatinum.
Отросток сужается к своему округлому, реже немного заостренному концу. Передний край
отростка ровный, либо слегка вогнутый, в то время, как, задний край выпуклый. Второй отросток
челюстной кости – задний (рисунок 2, 5), находится на ее конце и расширен в своей задней части.
Нижняя часть отростка имеет на внутренней стороне углубление для прикрепления заднего конца
предчелюстной кости.
Нижняя челюсть.
Нижняя челюсть состоит из следующих характерных костей: зубная (dentale), сочленовноугловая (anguloarticulare), retroarticulare и сесамовидная кость (рисунок 3). Вместе с anguloarticulare
и retroarticulare зубная кость формирует наружную стенку нижней челюсти. Anguloarticulare
входит от задней стороны в углубление на внутренней стороне зубной кости, доходя до чуть более
половины ее длины. На наружной стороне, вдоль брюшного края нижней челюсти, проходит
хорошо выраженная ветвь предкрышечно-нижнечелюстного сейсмосенсорного канала (canalis
preoperculo-mandibularis).

Рис. 3 – Кости нижней челюстисибирского пескаря из р. Иртыш. Внутренняя сторона.
Обозначения: 1 – retroarticulare; 2 – anguloarticulare; 3 – сесамовидная кость; 4 – dentale.
Масштаб: 1 мм.
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Dentale (рисунок 4) – парная, плоская, слегка дугообразная и удлиненная кость, которая
у пескарей не несет зубов. Вдоль брюшного края зубной кости проходит ветвь предкрышечнонижнечелюстного сейсмосенсорного канала (рисунок 4, 1), который прерывается перед ее загнутой
передней частью. Передний конец зубной кости низкий, соединяется с соответствующим концом
на противоположной dentale при помощи сочленовной поверхности. Спинной край передней части
кости может быть слегка, либо значительно выпуклый, в задней части – заметно выпуклый. От
срединной части кости дорсально отходит высокий и широкий короноидный отросток (рrocessus
соrоnoideus) (рисунок 4, 2). Верхний конец отростка широкий и округлый. На задне-брюшном
конце кости формируется маленький острый отросток.

Рисунок 4 – Левая зубная кость (dentale) сибирского пескаря из р. Иртыш. Внешняя сторона.
Обозначения: 1 – короноидный отросток; 2 – предкрышечно-нижнечелюстной сейсмосенсорный
канал. Масштаб: 1 мм.
Сочленовно-угловая кость (anguloarticulare) (рисунок 5) осуществляет функцию прикрепления
нижней челюсти к квадратной кости. Задний край anguloarticulare имеет обширную суставную
поверхность с quadratum. Задне-брюшной конец anguloarticulare также формирует широкое и
тесное соединение с retroarticulare.
Anguloarticulare имеет форму изогнутого треугольника. Спинной край кости значительно
выпуклый, брюшной край вогнутый. Передний конец заостренный.
Retroarticulare – небольшая косточка неправильной формы, почти срастается с угловой
костью.
Сесамоидная angulare очень изменчива индивидуально, может значительно различаться
формой и размерами.

Рисунок 5 – Кости нижней челюстисибирского пескаря из р. Иртыш, без dentale. Внешняя
(слева) и внутренняя (справа) стороны. Обозначения: 1 – предкрышечно-нижнечелюстной
сейсмосенсорный канал; 2 – anguloarticulare; 3 – суставная поверхность для quadratum;
4 – retroarticulare; 5 – сесамовидная кость. Масштаб: 1 мм.
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Морфологическая изменчивость сибирского пескаря в водоемах Казахстана слабо изучена, а
его систематическое положение точно не определено. Ранее были исследованы, главным образом,
пластические и меристические признаки данной формы. Остеологические исследования таких рыб,
как пескари, в нашей стране, до настоящего времени, не проводились. Подобные работы требуют
много времени и весьма трудозатратны, однако могут привнести ценные сведения о характерных
и уникальных признаках различных форм пескарей и других представителей ихтиофауны. Данное
исследование является небольшим шагом в этом направлении, а полученные данные могут быть
использованы в дальнейших ревизиях представителей пескаревых рыб.
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REASON FOR SELF-HARDENING HADFIELD STEEL
N.N. Bozhban, A.B. Rgaeva, G.K. Kanat, B.A. Amangalieva
Students, S. Amanzholov East Kazakhstan State University, Ust-Kamenogorsk
G.S. Bektasova
Scientific adviser, S. Amanzholov East Kazakhstan State University, Ust-Kamenogorsk

The purpose of the study is to determine the possibility of nuclear material design. The article
discusses the development of nuclear materials and the role of modeling in the development of nuclear
material. The scientific novelty of the study is to use sustainable, safe, and proliferation resistant nuclear
energy with a minimum amount of nuclear waste. The authors seeks to trace the process of steel 110G13L
self-hardening the features of the magnetic properties. As a result, the possibility of using low-temperature
nuclear fusion for hardening steel 110G13L is shown.
Keywords: nuclear technology, nuclear reactor, design of nuclear materials, development of nuclear
materials, domain structure of steel, magnetic properties of steel, nuclear fusion, low temperature nuclear
fusion.
Nuclear power is a form of terrestrial energy, the same process that heats the center of our earth
to 7,000◦F. Radioactivity is a natural phenomenon, and indeed, fuel for nuclear power plants comes
from natural resources. The concentration of power in the nucleus of the atom is incredible: The
disintegration of a single uranium atom produces 2 million times more energy than that produced by
breaking a single carbon-hydrogen bond in coal, oil, or natural gas when burned. Nuclear power is an
underappreciated marvel of modern technology that harnesses and amplifies a natural process to help
satisfy civilization’s need for energy.A 1,000-megawatt coal-fired power plant requires 110 rail cars of
coal each day, while an equally powerful nuclear plant requires a single tractor-trailer to deliver new
fuel rods once every 18 months. Solar or wind power requires 200 times more land than either coal- or
nuclear-powered plants do.Three decades ago, the average efficiency of nuclear plants was barely 50%,
which is to say that they were putting out their rated capacity of energy only half the time. Today, that
efficiency has climbed to 94 %.
The average energy of neutrons causing fission in thermal reactors is ~ 0.025 eV, while it is 0.2 to
0.5 MeV in fast reactors.
In the case of fast reactors, the materials are exposed more severe environments than thermal
reactors. The major selection criterion for the fast reactor core component materials is the dimensional
instability due to two mechanisms called the void swelling and irradiation creep. Void swelling refers
to dimensiona increase of the components due to condensation of vacancies into voids. Vacancies are
produced when irradiation in a reactor knocks off atoms from their equilibrium positions,ultimately
leading to unacceptable dimensional changes of the components. The extent of void swelling is measured
in terms of change in volume. V/V varies with dose The major challenge for the materials scientists
is to develop materials with as high a threshold ‘hreshold dose (i.e., the dose at which V/V increases
rapidly with dose) as possible.
In this paper, we investigate gadfield steel as a candidate for nuclear materials science. The grade of
steel 110E13L is Known as a material that is self-reinforcing under shock load. The transformation of the
structure and phase composition of materials during plastic deformation involves atomic displacements
associated with changes in the type of symmetry of crystal lattices. Such displacements create conditions
for the formation of deformation martensite and the release of intermetallic phases that lead to changes
in the fundamental properties of materials (fur, magnetic). The processes associated with intense plastic
deformation (precipitation on the hammer, explosion deformation, impact testing in copra, stretching to
break, etc.) can be attributed to fast-flowing, because the duration of the load is relatively short. Phases
with the Frank-Casper structure can reduce their volume by more than 15%, which makes such steel a
good candidate for nuclear materials science The magnetic structure of 110G13L steel is not uniform,
since austenite is an antiferromagnetic phase, and the magnetic structure of martensite deformation is
not known. The nature of the appearance of magnetization in austenitic steels remains an unexplored
question, since it depends on many parameters [7].
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Figure 1. Diffraction pattern obtained from the magnetic film of Fe86Mn13C alloy: BCC-BCC reflexes
of the martensitic phase; FC12, FC16-Frank-Casper structure reflexes.
Thus, using methods for determining magnetic characteristics, IT was found that 110G13L steel
subjected to dynamic loads has a non-uniform magnetically ordered structure due to the formation of
Frank-Casper phase deformations in the localization regions.
Features of the magnetic properties of steel

Figure 2-3. The dependence of torque on the angle of rotation of the magnetic field: a) for plates made
of steel 110G13. L - initial measured e; b) for plates made of steel 110G13L — three-day exposure in the
residual field post-magnet measurement.

Figure 4-Diffraction pattern obtained from the magnetic film of Fe86Mn13C alloy: BCC-BCC reflexes
of the martensitic phase; FC12, FC16-Frank-Casper structure reflexes.
L=M*H*sinθ
where L is the magnetic torsion moment; M is the magnetization of the sample; H is the external
magnetic field; θ is the angle of rotation of the magnetic field relative to the sample
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Figure 5. The domain structure of steel 110G1zl
Mossbauer spectra

Figure 6. Spectrum of 11oglzl magnetic steel with quadrupole splitting

Figure 7. Quadrupole splitting of the Mn spectrum from V.Y. Vysotsky +15.6

Figure 8. Oscillations of the nucleus: a-monopole bulk mode, b- quadrupole surface mode, into a
neutron. proton polarization oscillations.
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Cumulative effect

Cumulation – «concentration» - the phenomenon of concentration of wave energy of plastic
deformation.
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Оқушылардың білімін, білігін және дағдысын тексеру дидактикалық жағынан алғанда бақылау,
үйрету, бағдарлау және тәрбиелеу міндеттерін атқарады. Бақылау нәтижесін талдау арқылы оқушыға
бағыт-бағдар нұсқайды, білім алу жолындағы мақсатын орындауға қажырлы, адал және шыншыл болуға
тәрбиелейді. Жүйелі жүргізілген тексеру оқушыларды әр сабаққа әзірленіп келуге машықтандырады,
өз ісіне деген жауапкершілігін арттырады, өз ойын анық және дәл жеткізіп, сөйлей білуге үйретеді.
Оқушылардың білімі мен икемділігін меңгеруіне жүйелі түрде бақылау жасау – орта мектепте оқыту
үрдісінің міндетті құрамдас бөлігі. Мұғалім сол арқылы оқушының оқу материалын қалай қабылдап,
оны мән бере ұғынып, есте сақтауын, білімді шебер қолдана алуын түсінуге мүмкіндік табады.
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Түйін сөздер: білім, білік, бағалау, тест, рейтинг.
ХХІ ғасырда әлемдік өркениет төрінен орын алып, Қазақстанның жан-жақты дамуының
бірден-бір жолы білім мен ғылымды әр қырынан меңгеру қажет болып отырғаны белгілі. Оқу мен
тәрбие саласындағы мұғалімдердің алдында тұрған аса маңызды міндет – талабы таудай дарынды
жеке тұлғаны іздеп тауып, оны жетілдіріп шығару.
Қазіргі кезеңде мектеп мұғалімінің алдында тұрған маңызды , жауапты міндеттің біріоқушыға тиянақты білім беру. Ол үшін мектеп мұғалімдері оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін
өз тәжірбиесінде таңдап алуы керек. Қазіргі педагогика теориясы жаңашылдыққа бет бұрып,
білім беру мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас пайда болумен жаңа технологиялар өмірге келді.
Жаңа технологияларды күнделікті сабақ үрдісінде пайдалану – оқыту мақсатына жетудің тиімді
жолдарын көрсетеді. Оқушылардың күнделікті сабақ үрдісінде алған білімі мен білігін бағалау
да маңызды мәселелердің бірі. Оқушылардың білім дәрежесі оны тексеру әдісімен де тығыз
байланысты. Тексеру барысында бағдарлама талаптарында көрсетілген нәтижелер қаншалықты
жеткізілгені анықталып, қорытынды нәтижесі дұрыс бағаланады.
Дидактикалық белгілеріне қарай білімді тексеру күнделікті, алдын ала, қорытындылау деп
бөлінеді. Әдістеме бойынша ауызша, жазбаша, эксперименттік (практикалық) деп бөлуге болады.
Тексеру жүйесі белгілі мақсатқа жету үшін жоғарыда аталған түрлердің барлығын қолдануды қажет
етеді. Мысалы: алдын ала тексерудің мақсаты – жаңа материалды игеруге қажетті білім, білік, дағды
деңгейін анықтау болып табылады. Мұндай тексерудің нәтижесінде мұғалім оқушылар біліміндегі
олқылықтарды дер кезінде байқап, анықтап, қосымша сабақ, кеңес ұйымдастыра алады. Күнделікті
тексерудің мақсаты – мұғалім күнделікті жұмыс барысында пән бойынша әрбір оқушының білім,
білік және дағдысын жекелей тексеру. Мұндай тексерудің нәтижесінде оқушылардың жалпы
үлгерімін қадағалауға үлкен мүмкіндік туады. Алайда бұл аталған әдістер білім, білік және
дағдыны тек белгілі бір жағынан тексеруге мүмкіндік береді, сондықтан тексеру барысында түрлі
әдісті қолдану қажет. Мерзімді (периодты) тексеру. Бұл оқушылар білімін күнделікті тексеру
нәтижесі ескеріліп жүргізіледі. Ол тоқсан соңында, жарты жылдықтан кейін немесе тақырыпты,
тарауды өткен соң белгілі бір мерзім ішінде ұйымдастырылады. Қорытынды тексеру мемлекеттік
емтихандарда жүргізіледі. Тексерудің барлық түрін, әдісін, формасын қажетті жағдайда, жүйелі
түрде дұрыс қолдану оқыту сапасын жоғарылатып, оқушылар үлгеріміндегі жетіспеушілікті дер
кезінде ашуға мүмкіндік береді.
Қазіргі кезде ғылыми жоғары деңгейде оқыту үрдісі оқытудың жаңа, тиімді әдістерін
іздестіруді, сабақ беруді тұрақты түрде жетілдіруді, оқушылардың білімін әділ бағалаумен
материалдарды толық игеруде бақылаудың жаңа тәсілдерін қолдануды, пәннің мазмұнын ашу т.б.
мәселелерді шешуді талап етеді. Ұзақ уақыт оқыту үрдісінде білім деңгейін тексеру барысында
ауызша сұрау қолданылды. Бұл оқушылардың өз ойларын сөзбен дұрыс жеткізуге, сұрақтарға
дұрыс жауап беруге үйретеді.Алайда, ауызша тексеру ұзақ уақыт алады және 3-4 оқушының
ғана білімі тексеріліп, олардың пәнге қызығуын, таным әрекетін төмендетуі мүмкін. Сондықтан
соңғы кезде оқушылардың білімін тексерудің жолдары мен әдістері, оны өлшеу құралдары
көбейіп, сынақтан өткізілуде. Оқушылардың білімі мен білігін тексерудің түрлі формаларының
ішінде соңғы кезде басты орынды тест бойынша тексеру алып жүр.Білім деңгейін тест арқылы
тексерумен айналысып жүрген ғалым-педагогтер тест – оқушылардың өз-өзін тексеруіне
мүмкіндік ашатын есеп беру оқыту әдісі деп есептейді. Бұл әдіс – сабақ үрдістерін бір-біріне
байланыстырып қана қоймай, білімді тексеру, бекіту, қайталау сол сияқты жүйелеу құралы.
Тест әдісінің тағы бір ұтымды жағы оқушылардың білімін тексеруде уақыт үнемдейді, өздері
осы үрдіске тікелей араласатындықтан, қызығып, белсенділіктерін арттырады. Педагогикалық
тест әдісі оқушылардың білімін тексеруде объективті құрал ретінде тек шет елдерде ғана емес,
біздің мемлекетте де кеңінен қалыптасуына ықпал жасауға болады. Тест – оқушылардың білімін
салыстыруға, білім беру үрдісінде оқушылармен жеке жұмыс жүргізуге, әр түрлі оқу әдістерін
салыстыруға мүмкіндік туғызады.
Білімді бағалау үшін оның деңгейінің нақты градациясын білу қажет. Дүние жүзілік
педагогикалық тәжірибеде білім бағасының 7-10 баллдық жүйесі пайдаланылады. Мектепке
оқушы жастардың білімін, білігі мен дағдыларын тексерудің тағы да бір тиімді, нәтижелі әдісі
– көп баллды рейтинг жүйесі деуге болады. Рейтинг – рыноктық қоғамға тән, адам әрекетінің
статистикалық сипаттамасы. Оқу орындарында рейтингтік жүйені дұрыс қолдану дағды мен
білікті, білімді тексерудің объектілігінің артуына, өздері меңгерген білімнің беріктігінің кепілі
болып табылатын оқушы жастардың систематикалық еңбегіне мүмкіндік береді. Оқушылардың
рейтинг баллдары олардың әрекеттерінің негізгі сипаттамасы – бағамен анықталуы тиіс. Ол
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білім деңгейінің дәл градациясымен бірге таңдалған, бірыңғай баға жүйесі бойынша қойылады.
Күнделікті үлгерімнің сандық есепке алынуы қажет болған жағдайда бақылаудың нәтижелері де
баға түрінде жазып алынады. Рейтинг балының суммарлануынан сыныптан сыныпқа көшу т.б.
байланысты сұрақтар шешіледі.
Оқушылардың білімі мен білігін тексеруде тест және рейтинг әдістері тиімді деуге болады.
Тест әдісі – жеке оқушының қысқа уақыт аралығында білімін, біліктілігін тексеретін бірден бір
тәсіл. Күнделікті сабақ барысында мұғалім барлық оқушылардың жеке ерекшеліктерін, таным
мүмкіндіктерін ескеріп, оқу үрдістерінің талаптарына сай толық деңгейде жауап алуға мүмкіндігі
жете бермейтіндіктен білім тексеруде, бақылауда тест өте тиімді. Осы ретте жазылған оқу
құралдары – «Химия пәні бойынша өзіндік жұмыстарға арналған тапсырмалар мен бағдарланған
бақылау» және «Органикалық химия пәні бойынша өзіндік жұмыстар мен тапсырмалар және
бағдарланған бақылау» (авторлары: профессор Н.Нұрахметов және басқалар) – оқушылардың
өздігінше жұмыс істеуін ұйымдастырып, игерілген оқу материалдарын тексеруге кететін уақытты
үнемдейді. Білімді тексеру – күрделі үрдіс, сондықтан оның нәтижелі өтуі көбінесе мұғалімнің
дайындығына, шеберлігіне және шығармашылығына байланысты. Білімді жүйелі тексеруге тест
жасау мұғалімнің бағдарлама мен оқулықтағы әрбір тақырыптарды мұқият талдап, соның негізінде
міндетті түрде меңгерілетін ең маңызды деректерді, ұғымдарды, заңдылықтарды ерекше бөліп
көрсетуі талап етіледі. Тест – ағылшын сөзі (test), аударғанда «байқау», «бақылау», «зерттеу» деген
мағына білдіреді. Білімді тест әдісімен тексеруді талдай келе, оның мынадай артықшылықтарын
көрсетуге болады:
1. Үлкен көлемді оқу материалын жылдам тексереді.
2. Материалды кең қамту.
3. Үлкен топпен бақылауды біруақытта өткізуге ыңғайлы.
4. Дұрыс жауаптардың саны бойынша қойылған баға сенімді болады.
5. Сұрақтардың мазмұны, сондай-ақ олардың тереңдігі және ауқымы бірден түсінікті.
6. Тест тапсырмаларын тексеру кезінде техникалық құралдарды пайдалануға мүмкіндік
беріледі.
Білім берудің негізгі мақсаты – білім мазмұнын жаңартумен қатар, окытудың әдіс-тәсілдері
мен әр түрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Осы мақсатты жүзеге
асыруда ақпараттық технологияны пайдалану әдісі зор рөл атқарады.
Химия – XXI ғасыр ғылымы. Сондықтан да ол жаңа ақпарат технологияларымен тығыз
байланысты. Қазіргі кездегі білім беру жүйесінде негізгі мақсат оқушыға жеке тұлға ретінде қарап
оның дамуына көп көңіл бөлуде. Бұл пән мектеп мұғаліміне зор жауаптылықты талап етеді, өйткені
ол бүкіл сыныптың қажеттіліктеріне жауап беруі тиіс. Міне осы жағдайда технологиялардың
көмегі зор.
Оқыту үрдісін компьютерлендіру мақсатында интерактивті тақтамен жұмыс жасау тиімді.
Қазіргі уақытта Қазақстанның жалпы орта білім беретін мектептерінің барлығы дерлік интерактивті
тақтамен қамтамасыз етілген. Тақтаны қолдану арқылы оқушылардың қызығушылығын,
интеллектуалдық танымын, білім сапасын арттыруға болады. Интерактивті тақта мектеп
сыныптарында әр пән бойынша, соның ішінде химиядан зертханалық сабақтарды өткізген кезде
оның құрылғылары (датчиктері) қолданылады. Мысалы, ерітіндінің рН мәнін анықтау және
температураны өлшеу құрылғысы, еріген оттегі құрылғысы судағы оттегі концентрациясындағы
нақты уақытты анықтауға мүмкіндік береді.
Интерактивті тақтаны пайдалану аркылы оқушылардың білімін тексеру үшін әр тарауды
аяқтаған кезде, немесе жаңа сабақты бекіткен уақытта тестілеу әдісін қолдануға болады.
Оқушылардан бір уақытта жауап алуға мүмкіндік береді. Ол үшін интерактивті тақталардын
арнайы құрылғылары қолданылады. Тестілеудің нәтижелерін құрылған график арқылы
тексеріп, сол уақытта бағалауға болады. Жауап нәтижелерін бақылап және оқушылардың
материалды түсіну деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Интерактивті тақтаны пайдалану
арқылы тестілеген кезде мұғалім оқушылардың білім деңгейін анықтай алады. Оқушыға тест
сұрақтарына жауап беруі үшін уақыт беріледі. Бұл жүйе тұйық оқушылардың ойын білдіріп,
жалқау оқушылардың қызығушылығын арттырады. Оқушылар жауаптарын құпия түрде бере
алады.
Химия пәні бойынша компьютерлік тестілеуді қолдану оқушылардың интеллектуалдық
танымын арттырады. Оқушылар бір тестілеуден жақсы нәтижеге жеткенше бірнеше қайтара
өтеді. Бұл тестілердің барлығы химия бойынша минимум талаптарына сәйкес келеді. Келесі бір
маңызды жағдай уақытты үнемдеу. Аз уақыттың ішінде бағдарламаның көптеген киын сұрақтарын
формулалар мен эксперименттер көрсету арқылы түсіндіріліп, бекітіледі.
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Демек, әр түрлі пәндерде соның ішінде химия сабағында тест әдісін пайдаланудың мақсаты
оқушылардың білім деңгейлерін арттыруды, ойлау қабілеттерін дамытуды, уақытты ұтымды
пайдалануды көздейді.
Тексерудің рейтингтік жүйесіне тоқталсақ, рейтинг сөзі ағылшын тілінен аударғанда баға,
бағалау деген мағынаны білдіреді. Бұл жүйенің басты ерекшелігі – шәкірттің сабақ үстіндегі,
үйдегі, қоғамдық ортадағы барлық іс-әрекеттің баллдық көрсеткішпен бағалап, оқу үрдісінің өн
бойында жинақтала келе тоқсандық, жылдық тіпті сатылық оқу үлгерімінің нәтижесін анықтауға
мүмкіндік жасайды. Бұл жүйе арқылы оқушының әр пән бойынша даму деңгейі мен бейім қабілетін
ертерек байқауға мүмкіндік жасалады. Рейтингтік жүйе топтан лидерді анықтауға, оқу процесінде
оқушылардың жарысып оқуына мүмкіндік береді. Осының негізінде бұл әдістерді білім мен білікті
бақылауда тиімді деп, алдағы уақытта орта мектептің мұғалімдеріне тест және рейтинг жүйесін
дамытып, білім деңгейін тексеруді ұсынамыз.
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В статье рассматривается технология по формированию предметных компетенций на
уроках химии. Данная технология направлена на развитие и формирование личности, указывает
и помогает отследить ценностные ориентиры, которые являются основой в системе школьного
образования. В учебном процессе технология формирования предметной компетенции предполагает
совместную деятельность учителя и учащегося по достижению определенных воспитательных и
образовательных целей, а также рассматривается вопрос о реализации развивающего обучения
через формирование предметной компетенции. Обсуждается содержание предметной компетенции
школьного курса химии и методика её формирования.
Ключевые слова: компетенция, химия, прогноз свойств, активность, самостоятельность.
В ходе Болонского процесса традиционная «знаниевая» парадигма обучения европейским
сообществом работодателей была дополнена «деятельностной» (компетентностной) парадигмой,
так что образовательная модель получила название – компетентностной. Вслед за ним казахстанская
и российская система образования сориентирована на компетентностный подход [1].
Компетентностный подход впервые начал разрабатываться в Англии. Это был подход,
который порождался и осмысливался не внутри образования, а был ответом на конкретный заказ
профессиональной сферы.
Изначально компетенции стали противопоставляться специальным профессиональным
знаниям и умениям [8].
Сфера образования, начиная с Я.А. Коменского, работала с основными единицами – знаниями,
умениями и навыками.
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Компетенция в переводе с латинского competentia означает круг вопросов, где человек хорошо
осведомлен, обладает познаниями и опытом. В этой области человек обладает соответствующими
способностями, позволяющими ему обоснованно судить об этой сфере, действовать в ней.
В современных книгах, а именно в научной психологической литературе имеют место
множество определений понятия «предметной компетенции». В каждом из этих есть определенное
толковании этого термина есть что-то общее сближающее их все, но в то же время прослеживается и
собственное видение каждого автора, отличающее все определения друг от друга. Под предметной
компетенцией большинство авторов (А.В. Хуторской, И.А. Зимняя, С.Е. Шишов, Дж. Ровен и
др.) понимают как специфические способности, необходимые для эффективного выполнения
конкретного действия в конкретной предметной области и включающие узкоспециальные знания,
особого рода предметные умения, навыки, способы мышления.
Предметная компетенция является ведущей при определении качества учебной деятельности
обучающегося. Формирование предметной компетенции только тогда является успешным, когда
она постоянно реализуется в учебной и практической деятельности. Лишь в том случае компетенция
учащихся достигает высокого уровня сформированности, когда педагог уделяет всем необходимым
действиям максимум внимания и сознания.[3]
Предметные компетенции – это специфические способности, необходимые для
эффективного выполнения конкретного действия в конкретной предметной области и включающие
узкоспециальные знания, особого рода предметные умения, навыки, способы мышления.
Для формирования предметной компетентности появилась необходимость построения
модели формирования предметных компетенций учащихся (таб.1) [2].
Модель формирования предметных компетенций – это результат, который определен не как
успешное, а как ожидаемое в подготовке учащихся.
Цель моделирования заключается в создании общего представления о том, как наиболее
эффективно формировать предметные компетенции учащихся основного общего образования и о
целостности реализации и формировании предметных компетенций, её структуре, взаимосвязи и
взаимодействии её элементов [5].
Для формирования предметных компетенций школьников могут быть применены следующие
приёмы и методы [4]:
– дискуссия – это обмен мнениями между учащимися по проблеме прочитанного произведения;
беседа, в рамках которой с помощью специально формируемых вопросов решается задача по
побуждению учащихся к актуализации ранее накопленных знаний, достижения более глубокого
усвоения новых знаний, позволяющих более успешно формировать предметные компетенции,
путём самостоятельных размышлений, выводов и обобщений;
– задание – целенаправленное выполнение часто повторяющихся действий с целью более
глубокого их освоения;
– игровой метод (например: передача содержания произведения от имени разных персонажей;
инсценирование содержания произведения и др.);
– метод проектов (презентации, доклады/рефераты и др.) (сущность их состоит в том, чтобы
ученики приобретали знания и умения в процессе самостоятельного выполнения).
Цель: осознание личностной значимости владения предметными компетенциями, стремление
максимально реализовать себя в этой деятельности
Формирование
Повышение уровня
Разработка
Использование комплекса
интереса и
сформированности
процедуры работы форм и методов обучения,
положительной
предметных
по формированию способствующих
мотивации в учебном
компетенций
предметных
повышению интереса
процессе
учащихся
компетенций
учащихся к обучению
Подходы:
Принципы:
Компетентный, системно- деятельностный,
Целостности, целеполагания, цикличности,
личностно- ориентированный
технологичности
Содержание обучения
Формы организации учебного
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Этапы формирование предметных компетенций учащихся
Мотивационный – когнитивный – деятельностный – оценочно-результативный
Показатели сформированности ПК Уровень сформированности ПК учащихся:
учащихся:
низкий,
осмысленность,
средний
информативность и др.
высокий
Предполагаемый результат: повышение эффективности процесса учащихся

Таблица 1. Модель формирования предметных компетенций учащихся основного общего
образования.
На уроках в зависимости от задач при использовании разных методов и приемов формируются
разные виды компетенции, умения и навыки (таблица 2).
Задачи
Приобретение учащимися
общеучебных умений

Приобретение учащимися
специальных умений
Приобретение учащимися
интеллектуальных умений
Приобретение учащимися
исследовательских знаний и
умений

Умения, навыки

Формируемые
компетенции
Работать с учебником, составлять
Общение, саморазвитие,
таблицы, оформлять наблюдения,
информационные
формулировать мысли во внутренней компетенции
и внешней речи, осуществлять
самоконтроль, проводить самоанализ
и т.д.
Усвоение фактического материала по Предметные компетенции
предмету
Анализировать, сравнивать,
Решение проблем,
обобщать, и т.д.
саморазвитие
Выделять проблемы, формулировать Решение проблем,
гипотезы, планировать эксперимент саморазвитие,
в соответствии с гипотезой,
сотрудничество
интегрировать данные, делать
выводы

Таблица 2. Виды компетенции.
Таким образом, формирование предметных компетентностей происходит на различных
этапах урока. Ученики являются не пассивными слушателями, воспроизводящими действия
учителя, а активными участниками процесса познания.[6]
В своей работе и исследовании я применила такие методы как: беседа, устный опрос, круглый
стол, иллюстративный, демонстрационный, мозговой штурм, игровые методы, видеометод и другие.
Наиболее удачны в практике следующие методы обучения:
Метод дискуссии:
– круглый стол, обсуждение.
Метод исследования:
– мозговой штурм;
– идеальное задание (учитель предлагает школьникам выполнить дома работу по их
собственному выбору и пониманию).
Частично-поисковый метод:
– поиск общего;
– найди объяснения.
Мое исследование проводилось среди учащихся 9 классов, так как этот уровень был самый
раз.В моем исследовании для формировании предметной компетенции я применила метод а именно
работу в малых группах. Данный метод я использовала на уроке «Металлы и сплавы».
В кабинете на доске рисуется очертание карты Казахстана. Ученики делятся на 5 групп по
областям Казахстана (северный, восточный, западный, центральный, южный). Каждая группа
получает задание, представить свою область, т.е. какие металлы имеются в этой области и как их
добывают. Школьники используют учебники, раздаточные материалы или интернет для поиска
информации. Группам дается 10-15 минут для подготовки информации. По истечении времени
ученики представляют свою область.
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Подытожив свой урок я проверила знания методом «Truе – Falsе»; у учащихся на столах
заготовлены карточки с изображением «T», «F», устно. На интерактивной доске ученикам
показываются поочередно утверждения (10 утверждении) и ученики поднимают карточку «Truе»
или «Falsе».
Работа в малых группах является значимой частью интерактивного метода обучения, потому
что при использовании многих методов обучения появляется необходимость деления учащихся на
небольшие группы.
Этот метод используется при решении какой-то одной проблемы или при работе над
поставленной сложной задачей. При этом учащиеся овладевают навыками сотрудничества. Как
члену группы, каждому из них создаются условия для обсуждения высказанных друг другу идей и
тут же они могут задать друг другу назревшие вопросы.
Самым главным является то, что при обучении в группах учащиеся чувствуют себя свободно
и комфортно. И если раньше класс не мог полностью раскрыть свои возможности, то здесь, в
новых психологических условиях, каждый может в полной мере показать себя. Вырабатывается
чувство веры в свои силы. Учатся уверенно отвечать перед всем классом.
Главную роль играют внутренние мотивы, заключающиеся в понимании значимости
полученной предметных компетенций для самой личности, в стремлении реализовать себя данной
сфере максимально эффективно.
Благодаря мотивации учителя ученики максимально проявляют интерес к предмету; работают
с большей отдачей; проявляют значительную творческую активность, умению ученика обобщить
знания, необходимые для осуществления предметной деятельности, полученные из разных источников,
накопленные знания позволяют учащемуся самостоятельно выявлять причины необходимости своих
знаний, умений и личностных характеристик для предметной деятельности, оценки.
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«ЭЛЕМЕНТТІ ТАП» ОҚУ ОЙЫНЫ БІЛІМ АЛУШЫНЫҢ ХИМИЯҒА ДЕГЕН
ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУДЫҢ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ
Н.Г. Галымова
Магистрант, Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы қ.
А.Е. Сагимбаева
Х.ғ.к., аға оқытушы, Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы қ.
Н.К. Ахметов
П.ғ.д., профессор, Абай атындағы ҚазҰПУ, Алматы қ.

Аталған мақала химияны оқытуда оқыту ойындарының орны мен мәні, оны пайдалану
мәселесін сөз етеді. Мақалада химия пәніне құрастырған «Элементті тап» оқу ойнының ойын
ережесі келтірілген. Сонымен қатар «Элементті тап» оқу ойнының компьютерлендірген жағдай
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бойынша екі нұсқасын даярланғаны сөз етіледі. Авторлар «Элементті тап» ойыны оқушыларды тек
өз білімін ғана емес, сонымен қатар олардың логика, бастамашылық, парасаттылық, ойлау қабілеті
және т.б. сияқты құнды қасиеттерді дамытатынын көруге болады деген қортындыға келеді.
Түйін сөздер: химиядан оқу ойыны, «Элементті тап» оқу ойны, білім алушы, компьютер
бағдарламасы, химиялық элемент, катион, анион.
Қазіргі уақытта химияны зерттеудің жаңа формалары мен әдістерін іздеу кең ауқымды
үрдіс болып табылады. Білім беруді ақпараттандыру жағдайында жаппай білім берудің заманауи
теориясы мен технологиясы тұрақты өзгермелі әлемде өмір сүруге және жұмыс істеуге қабілетті,
өзіндік мінез-құлық стратегиясын әзірлеуге, таңдау жасауға және сол үшін жауапкершілікті
өзіне алуға қабілетті жігерлі тұлғаны қалыптастыруға, яғни өзін-өзі дамытуға бейім тұлға
қалыптастыруға бағытталуы тиіс. Сол себептен, осы процеске белсенді оқыту әдістерімен қатар
ойын технологиялары ықпал етеді.
Оқыту әдістері тек қана бір қызметпен шектеліп қалмайды, сонымен қатар ол арнайы
әдістердің көмегімен білім алушыларды ынталандырады және арнайы қызметтерге бағыттайды.
Осылайша, сабақты өту барысында мұғалім-білім алушының арасындағы байланысушылықты
көрсетеді. Кез-келген әдіс оның, ажырамас бөлігі болып табылатын элементтерінен, жеке іске
асырудағы іс-әрекеттерінен тұрады. Әдістерді жіктеуде оқыту ойындарын қолдану маңызды
орын алуда. Олардың басты артықшылығы – ойын процесі кезінде білім алушының саналы түрде
қабылдауы дәлірек және тез жүзеге асырылады.
Ойын-мақсатты, саналы іс-әрекет. Баланың белсенділігіне, дербестігіне бастамашылық
танытады, бала мен ересектер арасында жүйелі қарым-қатынас пайда болады [1].
Ойын міндеттерінде, баланың қажеттіліктерін және баланың мүдделерін қорғауда
қарастырылады. Ойынның ерекшелігі– орындалатын іс-әрекет баланың қызығушылығын оята
білуі керек. Егерде оқыту барысындағы ойын нәтижесіз болса, ол баланың пәнге қызығушылығын
арттырмайды. Ойын-дербес шығармашылықпен жүзеге асырылатын қызмет. Сол себептен,
«ойын» және «даму» ұғымдарын байланыстыру арқылы, пән барысында біртекті ахуал құру
қажет.
Ойын–дәстүрлі және танымал оқыту әдістері арқылы тәрбиелеу. Бұл әдістің құндылығы-ойын
қызметінде оқыту, дамыту және тәрбиелеу функцияларының өзара байланыстылығы. Ойын оқыту
әдісі ретінде білім алушыларды ұйымдастырады, дамытады, олардың танымдық мүмкіндіктерін
кеңейтеді, тұлғаны тәрбиелейді [2].
Педагогикалық ойын технологиясы–нақты тұжырымдалған мақсат пен тиісті педагогикалық
нәтижемен ерекшеленіп тұжырымдалады [3].
Ойын технологиясының мақсаты – оқу процесінің жұмыс істеу шарттарын қалыптастыру
үшін қызмет дағдылары мен қабілеттерінің толық мотивациялық негізі құрылады. Педагогикалық
үдерістегі ойын технологиясын ұйымдастыру үшін өте көп әдістер тобы қамтылады. Жалпы ойын
технологияларының айтарлықтай ерекшелігі байқалады–тәрбиелік және когнитивтік бағдармен
сипатталып, және оқыту мақсаттары анық белгіленеді.
Сабақтың ойын түрлерінің психологиялық–педагогикалық міндеттері:
− Жаңа материалды оқыту, білік пен дағдыларды қалыптастыру,
− Білімді жинақтау және бақылау;
− Білім алушылардың шығармашылық мүмкіндіктерін ашу;
− Жымға және қиын мәселелерді шешуде өзара көмек көрсетуге тәрбиелеу мәселелері;
− Өзара оқыту;
− Ақпаратпен және іскерлікпен өзара байыту;
− Бір-біріне қамқорлық сезімін тәрбиелеу;
− Практикалық дағдыларды қалыптастыру;
− Білім алушыларды ынталандыру мен ынталандырудың барлық әдістерін пайдалану.
Ойын оқу процесінің уақытының 1/5 бөлігін алады. Студент көре отырып: тәжірибені
қабылдап, материалды оқиды (бақыланушының 50 % – ы, оқудың 30% – ы жадыда қалады), есту
органы-педагог монологы, педагогпен, құрдастарымен диалог (естілгеннің 10%-ы жадыда қалады),
студенттің өзінің практикалық қызметі, өзіндік жұмысы (ол орындаған жұмыстың 90%-ы жадыда).
Студенттің қажетті материалын оқып қабылдатуға міндеттеуге болады немесе қызығушылығын
оятуға болады. Ойынға барлық қатысушылар қабілетті дәрежеде қатысады. Ойында Оқу материалы
ақпаратты қабылдау мүшелері арқылы меңгеріледі және бұл студенттің шығармашылық қызметі
болып табылады. Сабақ барысында студенттердің 100% ынталануы орын алады. Сонымен қатар,
интеллектуалды дамыған білім алушылар командалық ойында артта қалғандарды оқыта отырып,
жетекші орынға ие болады. «Дос» сөзі «мұғалім» сөзінен гөрі студенттер үшін үлкен талпыныс
тудырары белгілі. Жұмысты орындаудағы бәсекелестік, бір-бірімен пікір алмасу, уақыттың
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жетіспеушілігі-барлығы осы ойын элементтері арқылы студенттердің оқу іс-әрекетін белсендіреді,
пәнге деген қызығушылықты қалыптастырады.
Оқытудың дәстүрлі әдістері бекітілген шарттардың барлығын бір бүтін жағдайға біріктіре
алмайды(Н.К.Ахметов). Тек ойын барлық осы шарттардың жан-жақты орындалуын қамтамасыз ете
алады, бұл тек пәнді жақсы оқып-үйренуге ғана емес, сонымен қатар оқыту процесінде ойлаудың
дамуына әкеледі (Д. Б. Эльконин).
Студенттің оқыту ойынының мақсатына жету процесіне қатысуы және ұмтылысы-бұл
доктринаның пайда болуына әкелетін күш,өйткені ол басқа ойыншылардың іс-әрекеттерін
анағұрлым тәжірибелі, ол жоғалған жағдайда да қажетті дайындықтан өте алады.
Ойын технологиясы білім беру процесінің белгілі бір бөлігін қамтитын және жалпы
мазмұнмен, сюжетпен, сипатпен біріктірілген біртұтас білім ретінде құрылған.
Ойын арқылы білім алушылардың пәнге деген қызығушылығын тудыру үшін, п.ғ.д. Ахметов
Н.К. авторлық «Элементті тап» атты ойының нұсқасы ұсынылады.
Ойын ережесі «Элементті тап».
Ойынды бастау үшін топ күміс нитраты тұзының ерітіндісін таңдайды. Бұл ретте мұғалім
осы қосылыстың формуласы бар карточканы пайдаланады, қалған ойыншыларға ойыншы-студент
не табу керек екенін көрсетеді (1-сурет.). Бұл тапсырмаға жауап беру үшін ойыншы мүмкін болатын
сұрақтар мен жауап нұсқаларының бірін таңдай алады.
Сұрақ: Бұл ерітінді ме?
Жауап: Иә.
Сұрақ: Ол боялған ба?
Жауап: Жоқ.

AgNO3
Сурет 1. «Элементті тап» ойынында қолданылатын қосылыс (немесе элемент) картасы.
Бұл екі сұрақ жасырын заттың суда жақсы еритіндігін немесе ерімейтіндігін анықтауға
мүмкіндік береді. (немесе басқа да бір еріткіште, толығырақ ақпарат жинау үшін қосымша сұрақ:
еріткіш су болып табылады ма?) Сонымен қатар, ерітіндіде түсті аниондар немесе катиондар бар
ма? Егер де болса, қосымша ақпарат ретінде оның түсінің қандай екенін сұрау ұсынылады. Біздің
жасырылған сұрағымызда осы секілді сипаттамалар болмағандықтан, келесі кезекте тек химиялық
және физикалық қасиеттеріне негізделген әр түрлі сұрақтар қойылады. Мысалыға, мына секілді
сұрақтарды қою ұсынылмайды, «Катион Менделеев кестесінің бірінші тобында орналасқан ба?».
Себебі, жалпылама сұрақтар ойынның толық сипатын ашпайды, сондықтан қойылатын сұрақтар
келесі тәртіпте жалғасуы мүмкін:
Сұрақ: Ерітіндідегі катион бір валентті ме?
Жауап: Иә.
Катионның валенттілігін білу, жасырын катиондарды іздеу шеңберін тез тарылтады. Сондайақ катионмен әрекеттесетін аниондарды анықтауға болады. Біздің жағдайда катиондар шеңбері
шектеулі, сондықтан тұнба түзгіш аниондарға қатысты сұрақ қоя алады.
Сұрақ: Белгісіз заттың катионы карбонат-ионымен аммиакты ерітіндіде тұнба түзе алады ма?
Жауап: Жоқ.
Сұрақ: Катион хлор анионымен тұнба түзеді ме?
Жауап: Иә.
Осылайша, жоғарыда пайдаланылған жетекші сұрақтардың көмегімен іздестірілетін катион
тұз қышқылымен тұнба түзетіндігін анықтадық. Бұдан әрі катионды анықтау қиындық тудырмайды.
Катион бір валентті, демек, ең көп таралған, бұл
немесе
болуы мүмкін (2-сурет.). Сұрақ:
«Хлорид тұнбасының молекуласында катионның екі атомы бар ма?», біз іздеген катионды нақтырақ
білетін боламыз. Күміс ионын анықтағаннан кейін анионның табиғатын анықтаймыз. Бұл процесс
жеңілдетіледі, өйткені біз барлық катиондар
түссіз ерітінді бермейтіндігін білеміз. Анионды
анықтау негізінен жоғарыда бөлшектелген жолмен жүргізіледі. Мәселен, ұсынылған мәселелердің бірі:
Сұрақ: Анион бір валентті ме?
Жауап: Иә.
Сұрақ: Жасырын анионның сутегі ионымен қосылуы өте кең таралған қышқылды құрайды ма?
Жауап: Иә.
Сұрақ: Бұл екі элементтің бірнеше атомынан тұратын күрделі анион ба?
Жауап: Иә.
243

Ғылым және инновациялар: жаңалықтар, мәселелер мен жетістіктер

Сурет 2. «Элементті тап» ойында пайдаланылатын катиондар мен аниондардың химиялық
символдары бар карточкаларының үлгілері.
Жоғарыда көрсетілгендей сұрақтар мен жауаптардан кейін оқушыларға жасырын анион
күміс нитраты екені анық болады. Демек, ол оны дауыстап айта алады. Ал егер жоқ болса, іздеуді
жалғастырады.
Одан әрі ойын тәртібі өзгермейді. Ойынға қатысушы затты анықтағаннан кейін сұрақтардың
жалпы саны басқа оқушылардың нәтижелерімен салыстыру үшін жазба ретінде жазып, сақтап
қояды. Оқытушы «Элементті тап» оқу ойынында рефери мен кеңесші рөлін атқарады.
Осылайша, жоғарыда талқыланған материалдан «Элементті тап» ойыны оқушыларды тек өз
білімін ғана емес, сонымен қатар олардың логика, бастамашылық, парасаттылық, ойлау қабілетін
және т.б. сияқты құнды қасиеттерді дамытатынын көруге болады. Ойын алғашқы кезеңнен
бастап, оның оқудың соңына дейін, тіпті емтиханға дейін пайдаланылуы мүмкін. Тек ойын үшін
тапсырмаларды құрастыру және іріктеу кезінде пән бойынша оқушылардың дайындығын ескеру
ұсынылады. Әдетте, тек бір заттан, элементтен тұратын тапсырманы табу керек, бұл әсіресе химия
пәнін оқытудың алғашқы кезеңдері үшін өте құнды.
Ұсынылған ойынның үлкен артықшылығы-күрделіліктің бір деңгейінен екіншісіне ауысу
мүмкіндігі. Яғни, мәселенің күрделілік дәрежесіне байланысты мектепте де, жоғары оқу орнында
да ойнауға болады.
«Элементті тап» ойынын сұрақ-жауап принципі бойынша компьютерлеуге болады, бірақ тек
осы жағдайда ойын керісінше, компьютерлік бағдарламамен берілген жанама сұрақтардың көмегімен
ойнаушылардың бірі (немесе ойнаушылар тобы) сол сәтте аяқталады. Біз оны компьютерлендірген
жағдай бойынша ойынның екі нұсқасын әзірледік: бірінші нұсқада компьютерлік оқу ойынында
берілген бөлім бойынша ойындар үшін бірнеше элементтер таңдап алынады және компьютердің
жетекші сұрақтарынан бірнеше бағыттарда белгілі бір жолдар құрылады, оған байланысты ойнаушы
таңдап алған бағыт бойынша сұрақтарға жауап бере отырып, элементтердің бірін табу керек.
Екінші нұсқада берілген элементті табу үшін ойыншыға (немесе ойыншылардың тобына)
компьютер ұсынған жалпы тізімдегі өздері таңдаған сұрақтарға жауаптарынан дұрыс жолды табу
қажет. Компьютердің жауаптары бұрынғысынша тек бір мағыналы «иә» немесе «жоқ» болуы
тиіс (сурет 3). Компьютерде сұрақтар мүмкіндігінше анық және жай ғана осы оқу бағдарламасы
бойынша тұжырымдалуы тиіс. Сұрақтардың ең аз санымен жасырын затты анықтаған ойыншы
(немесе сол команда) жеңеді. Содан кейін кезектілік тәртібімен ойнаушылардың орны ауысады.
Ойын оқушылардың саны жасырылған зат немесе элемент санымен тең болған жағдайда өз мәресіне
жетеді. Ойыншы элементті анықтағаннан кейін сұрақтардың жалпы саны басқа оқушылардың
нәтижелерімен салыстыру үшін компьютермен тіркеледі.

Сурет 3. Компьютер ұсынған «иә» немесе «жоқ» деген бір мағыналы жауабы бар жалпы
тізімнің үлгісі.
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Біршама уақыттан бері білім алушылар оқыту ойындарын және оның мүмкіндіктерін
толығынан меңгеріп келе жатыр. Көптеген ақпараттарды зерттеу бойынша ғылыми әдебиеттердегі
талдауға баса назар аудардық. Ойын оқушының жеке басын дамытуға және қажетті өмірлік тәжірибе
алуға көмектесетін адам қызметінің бірегей феномені болып табылады. Ойынды жас ұрпаққа
дұрыс бағдар беру үшін қолдану қажет. Бұл оқыту мен тәрбиелеудің тиімді құралы болуы мүмкін.
Қорытындылай келе, оқу ойындарының теориялық анықтамасын берілді, ойын тарихын қадағалап,
ойын әрекетін жіктеудің ең кең таралған критерийлерін анықталды және білім беру процесіндегі
ойынның функциялары мен мағынасын түсіндірілді. Осылайша, оқу-жаттығу процесінде ойын
технологияларын пайдалану білім беру қызметінің тиімділігін едәуір арттыра алады.
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The article reviews capabilities of scanning electron microscope for magnetic domain structure
(MDS) study of BeO+TiO2 Ceramic using Lorentz scanning electron microscopy (LSEM) methods. The
methods of magnetic domain structure study (defocus method ) in thin magnetic films were examined.
Keywords: Magnetic domain structure, thin magnetic powder, Ceramic.
1. Introduction. The two-component ceramics was obtained by sintering BeO with the addition of
micro and nanocrystalline TiO2 powder. TiO2 The microstructure was examined using scanning electron
microscopy methods, an SU-3500 scanning electron microscope (Hitachi, Japan) Present transmission
electron microscopy (TEM) methods allow to solve extensive range of research problems in solid state
physics and material science. Around TEM capabilities LTEM occupy a special place. Lorentz microscopy
methods allow to obtain direct MDS images of thin films magnetic materials. Nowadays, a number of
researches describe both MDS study [1-6] and methodical reports on electron microscopes adaptation
for LTEM [7-9]. Using specifically designed sample holders allows to in situ study of MDS evolution
depending on temperature [1-3], external magnetic field [3-5], strain etc. The aperture shift method is the
following: the electron beam transmission through the magnetized sample along the y axis, the electron
beam is deflected by the Lorentz force along the x axis. The angle of electron beam deflection by the
sample magnetic field is determined by the expression:

(1)
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where ϕ x is the angle of electron beam deflection by Lorentz force along the x axis, τ is sample
thickness, e is electron charge, m is electron mass, U is acceleration voltage along the z axis and Му is the
sample magnetization projection along the y axis. In this report we describe capabilities of conventional
SEM for Lorentz microscopy defocusing method.
MDS images and LAED patterns were obtained by only changing of microscope lens currents.
The major requirement for performing LTEM is external magnetic fields absence in the sample region.
Therefore, the first stage is to close the current supply to the objective lens, and use the objective minilens instead. The objective mini-lens magnetic field does not influence on the sample magnetization [7].
Incident electron beam must be as possible more parallel for achieving clear MDS images in LTEM mode,
thus condenser lens system is defocused for efficiently producing a point source at a large distance [10].
The second stage is achieving maximum possible magnification by maximum increase the current of
projection lenses while maintaining sufficient brightness to obtain high-quality MDS images. The optimal
combination of “magnification degree – brightness” is achieved in ‘LOW MAG’ mode and consist about
2kX (at 100 kV acceleration voltage) for Hitachi HT7700. The domain wall width image is about 100 nm
in these conditions. It is much higher than the known magneto-optical MDS study methods. Intermediate
lenses are used to focus MDS image. The third step is adjusting electron beam and sample image on the
optical axis of the microscope by deflecting coils of intermediate lens and column. Intermediate lens
deflecting coils shift the sample image in X-Y plane, objective mini-lens rotate image around z axial. This
step is necessary to overlap LTEM and TEM images that to study correlations between domain walls and
lattice defects location in thin magnetic foils or epitaxial films. As a result, magnetic contrast [10] can be
observed with magnification from 100 to 2kX.Observation LAED patterns also occurs when the current
supply of the objective lens is closed. Splitting diffraction peaks (satellites) expedient to study on central
undiffracted beam because it has the greatest intensity than diffracted beams intensity. Satellites will be
observed only if the selected area contains at least two adjacent magnetic domains. Satellites are quite
small (about 10-4 rad) depends mainly on the magnetization magnitude and film thickness (at the same
accelerating voltage. Objective aperture used as selective aperture but selective aperture used to close one
of split diffraction peaks. The main advantage of this method consist in obtaining of magnetic domains
and crystalline structure image in focus. The aperture shift method allows to study as magnetic domains
as focused lattice defects at the same time.
Fig. 1 shows MDS (domain walls) observation scheme by defocus method [10]. The electron beam is
deflected at the opposite directions with divergence angle 2φ (see Eq. 1) in adjacent magnetic domains. Intensity
excess is observed in region 1”, intensity lack is observed in region 2”, when sample image is observed in A”
- B” plane (under-focus condition). Reverse contrast (region 1’ is intensity lack, region 2’ is intensity excess) is
observed in A’ - B’ plane (over-focus condition). The contrast is alternating light and dark bands onto magnetic
domain boundaries (so-called domain walls). Domain wall contrast disappears at in-focus condition (A - B
plane). It should be noted that the width of the domain wall image is dependent not only on the defocus distance,
but also on the film thickness and the magnetization distribution within the domain wall [10].

Fig. 1. The Observation scheme of magnetic domains by defocus method (DW - domain wall).
Fig. 2 shows magnetic domain images of Ni thin film at over-focus (A’ - B’ plane (see fig. 1)), infocus (A - B plane) and under-focus (A” – B” plane) conditions. White and black arrows (see. fig 2a) show
magnetic domain boundaries, where excess (collecting domain walls) and lack (divergent domain walls)
of intensity are formed respectively. Figure 2b shows that magnetic contrast absent at in-focus condition.
Figure 2c shows the same area image of Ni thin film with a reverse magnetic contrast (A” - B” plane fig. 1).
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Fig. 2. Magnetic domain images of Ni thin film was obtained at different observation conditions: a over-focus, b - in-focus and c - under-focus.
Fig. 3 shows classic example of vortex magnetic structure formation in Fe thin film upon objective
lens external magnetic field application. External magnetic field is perpendicular to the film plane. The
“fibration” or magnetization ripples is clearly visible besides the main domain walls. “Fibration” is
characterized for magnetic films having magnetic anisotropy dispersion, including the normal direction to
the film plane [12]. Red arrows indicate the magnetic poles - the areas in which the magnetization vectors
perpendicular to the sample plane but opposite on direction.

Fig. 3. The vortex magnetic structure image of Fe thin film (under-focus condition).
The Structure BeO+TiO2 Ceramic.
The two-component ceramics was obtained by sintering BeO with the addition of micro and
nanocrystalline TiO2 powder.This ceramics can be used as a material absorber of scattered microwave
radiation in high-power electronic devices [3]. The nature of the electrical conductivity appearance and
absorption of the microwave field in (BeO + TiO2) ceramics has not been completely established. The
most effective material with good thermal conductivity and the ability to absorb microwave radiation is
BeO +30 % of the mass and TiO2 (BT-30). Increasing the value of thermal conductivity while maintaining
the absorbing characteristics is of great interest for the electronics industry. After sintering, the obtained
samples become electrically conductive with a specific conductivity in the range of 8·10-8to 4·10-1
(Ohm·сm)-1 The problem is the unknown reason for the appearance of ferromagnetism in the group of nonmagnetic atoms: beryllium, titanium and oxygen. The aim of this work is to explain the nature of unique
physical properties appearance of beryllium ceramics: high electrical conductivity and magnetization in
the dielectric source material.

Fig. 4. Shows the differences between micro and nanopowders TiO2
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The system of concentric circles indicates the scattering of magnetic fields created by crystallites
with a perovskite structure BeTiO3

Fig. 5. Shows the mages of powders BeO+TiO2 in a scanning electron microscopy (TM-3000) Defocus method

Fig. 6. The magnetic hysteresis Loops from samples of ceramics BeO +TiO2
Fig. 6. shows the magnetic hysteresis Loops from samples of ceramics BeO +TiO2
1.Inital state 2.Sample after the first annealing 3.Sample after the second annealing
Conclusion. We demonstrated capabilities of Hitachi HT7700 for MDS study of thin films. The
combination of defocus, LAED and aperture shift methods can provide full information not only about
the size and shape of the magnetic domains as well as the local distribution of the magnetization vector
direction in the film plane. The features of LAED method can establish the correlation between domain
walls and crystal lattice defects.
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Ұсынылған ізденіс нәтижесінде функционал топтарының табиғатымен, түрлерімен,
заряд белгісімен, конформациялық күйімен, қарсы және ілеспе иондарымен ерекшеленуші
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гибридтелген амид функционалды суда еритін полимер үлгілері алынып, олардың ерітінділерінің
оптикалық тығыздығының, меншікті, келтірілген тұтқырлықтары мен электрөткізгіштіктерінің
концентрацияға қарап өзгеруі анықталды. Сонымен бірге суда еритін полимер үлгілерінің
дисперсті жүйелерді құрылымдаушы қабілетімен тұрақсыздандырушы, тұрақтандырушы
қасиеттерінің қосылған концентрациясына функционал топтарының табиғаты, мольдік
арақатынасы, түрлері, алыну жағдайына қарап өзгеруі айқындалып, оның келіп шығу себепсалдарларын түсіндіруменен бір қатарда анықталған қасиеттердің қолданыс бағыттары да
көрсетілді.
Түйін сөздер: суда еритін полимер, дисперсті жүйе, функционалды топ, гибрид,
макромолекула.
Қазіргі заманғы химия ғылымының жедел дамытуды талап қылушы өзекті мәселелерінің
бірі суда еритін полимерлердің жаңа түрлерін алу және олардың қатысында дисперсті
жүйелердің құрылымдануы, тұрақтануы, тұрақсыздануы сияқты үдерістердің келіп шығу
заңдылықтарын анықтау болып табылады [1, 2]. Өйткені суда еритін полимерлердің оңтайлы
төмен концентрациялары әсерінде дисперстік жүйелер құрылымдану үдерісіне бейімділік
көрсетсе қосылған концентрация артуымен бірте-бірте көбінесе тұрақтанатындығы байқалады
[3]. Дисперсті жүйелердің суда еритін полимерлердің әртүрлі концентрациясы қатысында
құрылымдануы, тұрақсыздануы, тұрақтануы сол әсер етуші полимер макромолекуласы тізбегінің
бойындағы орналасқан функционал топтарының табиғатымен, мольдік арақатынасымен, заряд
белгісімен тығыз байланысты екендігін бір қатар ізденістер нәтижесі бойынша жарияланған
ғылыми еңбектерден белгілі [4]. Сол себепті суда еритін полимерлердің осындай қасиеттерін
мақсатты-бағытты реттеу үшін сондай қабілетке ие болған полимер түрлерін синтездеп алу
жолдарын ғылыми-тәжірибелік тұрғыдан нақтылауға да қаратылған ізденістер жүргізудің аса
қажет екендігін өндірістің, шаруашылықтың, тұрмыстың талаптары көрсетіп отыр. Сондықтан
ұсынылған ізденістің орындалуы барысында винилацетатты (ВА) акриламидпен (АА) белгілі
әдіспен [5] оңтайлы мольдік арақатынаста жасыл химиялық тәсілді пайдаланып, сулы ортада
бастапқы рН көрсеткішін сақтай отырып сополимерлеу жолымен ионданбайтын ацетат және
өте әлсіз ионданушы оң зарядты амид функционалды сополимер өнімі (ВА:АА) алынды.
Синтезделген сополимер өнімінің шығымы, макромолекула құрамындағы азоттың, ацетаттың
мөлшері анықталды. Одан соң, осы оңтайлы әдіспен синтезделген суда еритін сополимер
өнімін қажетті гидроксидтер (NаОН немесе КОН) мөлшерінің қатысында полимераналогиялық
реакциясы арқылы макромолекуласы тізбегінің бойында ацетат (-СН3СОО), амид (-CONH2)
функционалды тобымен бір қатарда имид (OС-NH-СO), гидроксид (-ОН), сондай-ақ, теріс
зарядты карбоксид (-СООН) функционалды полимер үлгісі де алынды. Көрсетілген үлгілермен
бірқатарда макромолекуласы тізбегінің бойында 2-метил-5-винилпиридин (2-М-5-ВП*НСІ) мен
акриламид (АА) буыны орналасқан оң зарядты функционалды тобы болған суда еритін сополимер
үлгісі де дайындалып, олардың физикалық, коллоидты-химиялық қасиеттерін салыстыру
үшін өндірістік жағдайда шығарылып, кеңінен пайдаланылып келетін полиакриламид (ПАА)
полимері де зерттелді [6]. Нәтижеде макромолекуласы тізбегінің құрамында гибридтелген амид
функционалды суда еритін полимерлер таңдалып, олардың физикалық қасиеттерін анықтау
үшін ерітінділерінің оптикалық тығыздығы (D), электрөткізгіштігі (χ), тұтқырлығы (η), ерітінді
рН көрсеткіші концентрацияға қарап қандай өзгеретіндігі нақтыланды. Тәжірибеден алынған
нәтижелер сарапталғанда зерттелген суда еритін полимер үлгілерінің барлығында таңдалған
концентрация аралығында шын ерітінді түзетіндігі себепті оптикалық тығыздықтың (D) нөл
(0) немесе соған өте жақын сандық мәнге ие болатындығын көрсетті. Бірақ бұл суда еритін
полимерлердің меншікті тұтқырлығы (ηменш) мен келтірілген тұтқырлықтары (ηкелт), сондай- ақ
меншікті электрөткізгіштігі (χменш) мен келтірілген электрөткізгіштіктерінің (χкелт) сандық мәндері
ерітінді концентрациясына, суда еритін полимер макромолекуласы құрамындағы функционал
топтарының түрлеріне, табиғатына, иондану қабілетіне, заряд белгісіне, алыну жағдайына
қарап бір-бірінен біраз айырмашылыққа ие болатындығы байқалды. Оны винилацетатпен (ВА)
акриламидтің (АА) таңдалған мольдік ара қатынаста сополимерлеп алынған өнімінің (ВА:АА)
меншікті (ηменш), келтірілген (ηкелт) тұтқырлығының сандық мәндерінің концентрацияға қарап
өзгеруінен көруге болады. Өйткені осы полимер өнімінің меншікті, келтірілген тұтқырлығының
сандық мәні барлық концентрация аралығында өзге зерттеу үшін таңдалған суда еритін
полимерлердің меншікті тұтқырлығымен (ηменш) салыстырғанда ең кіші екендігін байқауға
болады (Сурет-1, а).
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а)
б)
Сурет 1. Суда еритін полимер ВА:АА үлгісінің меншікті тұтқырлығы (ηменш), электрөткізгіштігі
(χменш), рН көрсеткіші мен топырақты құрылымдаушы қабілетінің (ТҚҚ) (а) және келтірілген
тұтқырлығы (ηкелт), электрөткізгіштігі (χкелт), суға төзімді түйіршіктері (СТТ) мен топырақты
құрылымдаушы мөлшерінің (ТҚМ) (б) ерітінді концентрациясына байланысты өзгеруі
Оның себебі бұл сополимер үлгісінің макромолекуласы тізбегі ионданбайтын функционалды
винилацетат және өте әлсіз ионданушы оң зарядты амид функционалды акриламид буындарынан
құралған. Сонымен қатар бұл суда еритін полимердің молекулалық массасы да айтарлықтай жоғары
емес. Бірақ бұл сополимер өнімінің төмен тұтқырлыққа ие болуы тек макромолекула массасының
аздығынан ғана келіп шықпастан, макромолекуланың зерттелген концентрация аралығында
конформациялық күйінің айтарлықтай өзгеріске ұшырамайтындығынанда болуы мүмкін. Оған себеп,
макромолекула функционал топтары өзара сутектік байланыстар түзеді де, ол ерітінді концентрациясы
төмендеуімен орын алатын ион күшінің азаюы салдарынан көпшілік макроионда байқалатын оралған
конформациялық күйден жазылған конформациялық күйге өту үдерісі сезілерлі болмайды. Оған
ВА:АА суда еритін полимерінің келтірілген тұтқырлығының (ηкелт) ерітінді концентрациясына қарап
өзгеруі дәлел бола алады (Сурет-1, б). Бұл жасалған болжамның дұрыстығын осы суда еритін полимер
үлгісінің меншікті электрөткізгіштігі (χменш) мен келтірілген электрөткізгіштігінің (χкелт) анықталған
концентрация аралығындағы сандық мәндерінің өзгеруін сараптау арқылы көз жеткізу мүмкін.
Осындай өзгерістер макромолекуласының құрамы салыстырмалы түрде алғанда күшті ионданушы оң
зарядты ароматты амин функционалды 2-метил-5-винилпиридин гидрохлориді (2-М-5-ВП*НСІ) мен
өте әлсіз ионданушы оң зарядты амид функционалды акриламид (АА) буындарынан түзілген 2-М-5ВП*НСІ:АА суда еритін полимер үлгілерінің меншікті (ηменш), келтірілген (ηкелт) тұтқырлықтарының
ерітінді концентрациясына байланысты өзгеруін салыстырғанда да байқалады. (Сурет-2, а).
Дегенмен бұл суда еритін полимер үлгісінің меншікті тұтқырлығының концентрацияға байланысты
өзгеру заңдылығы ВА:АА полимер үлгісінің меншікті тұтқырлығының өзгеруімен ұқсас болғанымен
келтірілген тұтқырлығының (ηкелт) концентрацияға қарап өзгеруі айтарлықтай айырмашылыққа ие
болады.

а)
б)
Сурет 2. Суда еритін полимер 2-М-5-ВП*НСІ:АА үлгісінің меншікті тұтқырлығы (ηменш),
электрөткізгіштігі (χменш), рН көрсеткіші мен топырақты құрылымдаушы қабілетінің
(ТҚҚ) (а) және келтірілген тұтқырлығы (ηкелт), электрөткізгіштігі (χкелт), суға төзімді
түйіршіктері (СТТ) мен топырақты құрылымдаушы мөлшерінің (ТҚМ)(б)
ерітінді концентрациясына байланысты өзгеруі
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Оның себебі бұл суда еритін полимер үлгісінің макромолекуласы тізбегінің бойында
негізінен біркелкі оң зарядты функционал топтары болғанымен олардың иондану қабілеті, әсіресе,
2-метил-5-винилпиридиннің функционал тобының диссоциациялануы винилацетат буынындағы
ацетатқа қарағанда айтарлықтай күшті. Сондықтан осы суда еритін полимер үлгісінің келтірілген
тұтқырлығы (ηкелт) ВА:АА сополимер үлгісіне қарағанда ерітінді концентрациясы кемуімен
сезілерлі өсіп баратыны көрінеді. Байқалған айырмашылықтың келіп шығуы 2-М-5-ВП*НСІ:АА
полимер үлгісінің меншікті электрөткізгіштігінің (χменш) әсіресе келтірілген электрөткізгіштігінің
(χкелт) ерітінді концентрациясы азайуымен өсіп бару үдерісіндегі бірдей концентрациядағы
сандық мәндерді салыстырғанда айрықша көзге түседі (Сурет-2). Оған бұл суда еритін сополимер
үлгісінің макромолекуласы ерітінді концентрациясы азайған сайын ион күшінің кемуі салдарынан
функционал тобының диссоциациялану қабілеті өседі де макромолекуланың конформациялық
пішіні оралған түрден жазылған түрге айтарлықтай өтетіндігі себеп болады [7].
Айқындалған заңдылықтардың макромолекуласы құрамында амид функционалды тобымен
бірқатарда жақсы диссоциацияланушы карбоксид функционалды тобы бар полиакриламид
(ПАА) полимер үлгісінің меншікті тұтқырлығымен (ηменш) келтірілген тұтқырлығының (ηкелт),
сондай-ақ, меншікті электрөткізгіштігі (χменш) мен келтірілген электрөткізгіштігінің (χкелт)
ерітінді концентрациясына қарап анықтағанда да белгілі дәрежеде сақталатындығын көрсетті
(Сурет-3). Негізінен, бұл суда еритін полимер үлгісінің келтірілген тұтқырлығы (ηкелт) мен
электрөткізгіштігінің (χкелт) ерітінді концентрациясына тәуелділігін ішінара гидролизденуі
салдарынан пайда болған карбоксид функционалды тобымен қарсы және ілеспе электролиттердің
қасиетімен байланыстыра түсіндіру қажет [8]. Оны зерттелген суда еритін полимер үлгілерінің
меншікті, келтірілген тұтқырлықтарымен электрөткізгіштіктерінің бірдей концентрациядағы
сандық мәндерін салыстырғанда айрықша байқауға болады.

а)
б)
Сурет 3. Полиакриламид (ПАА) үлгісінің меншікті тұтқырлығы (ηменш), электрөткізгіштігі
(χменш), рН көрсеткіші мен топырақты құрылымдаушы қабілетінің (ТҚҚ) (а) және келтірілген
тұтқырлығы (ηкелт), электрөткізгіштігі (χкелт), суға төзімді түйіршіктері (СТТ) мен топырақты
құрылымдаушы мөлшерінің (ТҚМ) ерітінді концентрациясына байланысты өзгеруі
Сонымен бір қатарда келтірілген тұтқырлықтарымен (ηкелт) электрөткізгіштігінің (χкелт) ерітінді
концентрациясының кемуімен өзгеруін сараптағанда да ерекше байқалатынын көруге болады.
Зерттелген суда еритін полимер үлгілерінің физикалық қасиеттерінің арасындағы айырмашылықтардың
дисперс жүйелермен әрекеттесуіне қандай әсер көрсететінін топырақ дисперсиясының суда еритін
полимерлердің әртүрлі концентрациясы қатысындағы құрылымданған мөлшерін анықтау арқылы
нақтыланды. Ол үшін әдебиетте берілген [9] тәсілмен суда еритін полимер үлгілерінің бірдей
концентрациялы ерітінділерінің әсерінде түзілген топырақтың суға төзімді түйіршіктелген (СТТ)
мөлшерінің өзгеруі анықталды. Нәтижелер қосылған суда еритін полимерлер концентрациясы
көбейуімен топырақтың суға төзімді түйіршіктелген (СТТ) мөлшерінің бірте-бірте өсіп баратындығы
байқалды (Суреттер - 1, 2, 3). Бірақ барлық суда еритін полимерлер үшін қосылған ерітіндінің
концентрациясы артуымен СТТ мөлшері көбейгенімен олардың топырақты құрылымдаушы қабілетіне
(ТҚҚ) қарап өзгеретін сандық мәндер бір-бірінен біршама ерекшеленеді. Бұл ерекшеліктердің келіп
шығуы суда еритін полимерлер макромолекуласы тізбегі бойында орналасқан функционал топтарының
табиғатымен, ионданушы қабілетімен, заряд белгісіндегі айырмашылықтарымен байланысты. Оны
макромолекуласы функционал топтары ионданбайтын ацетат пен өте әлсіз ионданушы оң зарядты
амид функционалды ВА:АА полимерінің қатысында түзілген топырақтың СТТ мөлшерімен топырақты
құрылымдаушы қабілетінің (ТҚҚ) концентрацияға қарап өзгеруін макромолекуласы тізбегінің
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бойында күшті ионданушы оң зарядты ароматты амин және амид функционалды 2-М-5-ВП*НСІ:АА
суда еритін полимерінің топыраққа әсерін салыстырғанда айқын көруге болады. Өйткені осы екі суда
еритін полимер үлгісінің қатысында да топырақтың СТТ мөлшері қосылған ерітінді концентрациясы
асқан сайын артқанымен бірдей концентрациялы ерітінділердің әсерінде түзілген СТТ-нің сандық
мәндері бір-бірінен біраз айырмашылыққа ие болады. Бұл зерттелген екі суда еритін полимердің
құрылымдаушы қасиетінің ерітінді концентрациясына қарап өзгеруіндегі ұқсастық, олардың топырақ
майда бөлшектерімен әрекеттесіп құрылымданған ірі суға төзімді түйіршіктер түзу механизмінің
біркелкілігінен келіп шығады [10]. Дегенмен, 2-М-5-ВП*НСІ:АА суда еритін полимерінің қосылған
концентрациясы кеміген сайын топырақты құрылымдаушы қабілеті (ТҚҚ) ВА:АА суда еритін
полимеріне қарағанда біршама кемірек. Осы айырмашылықтың ерітінділер концентрациясы кеміген
сайын бірте-бірте байқалуы сезілерлі дәрежеде болады. Топырақты құрылымдаушы қабілетінің
(ТҚҚ) ПАА суда еритін полимерінің концентрацияға қарап өзгеруі де көрсетілген полимерлерге
ВА:АА, 2-М-5-ВП*НСІ:АА қарағанда белгілі дәрежеде ұқсастыққа ие болғанымен олардың бірдей
концентрациялы ерітіндідегі СТТ, ТҚҚ, ТҚМ-нің сандық мәндерінде біршама айырмашылықтар
бар екенін көру қиын емес (Сурет – 1,2,3). Айқындалған айырмашылықтардың келіп шығу себебі
гибридтелген амид функционалды суда еритін полимерлердің функционалды топтарының
табиғаты, түрлері, заряд белгісі және олардың функционал топтарының қарсы иондарымен ілеспе
электролиттеріндегі ерекшеліктерімен байланысты [11].

Сурет 4. Суда еритін полимер үлгілерінің (ВА:АА, 2-М-5-ВП*НСІ:АА, ПАА) қатысында
сазды гидродисперсияның (СГД) тұнба көлемінің (Vмл), фильтрленуінің (Uсал), тұнба
бетіндегі сұйықтықтың оптикалық тығыздығының (Dтбс) қосылған ерітінді
концентрациясына қарап өзгеруі
Осындай айырмашылықтар зерттелген суда еритін полимерлердің Келес сазы
гидродисперсиясының (СГД) тұрақтылығына әсерін зерттегенде де байқалады. Негізінен
суда еритін полимерлердің қатысында қосылған ерітінді концентрациясы көбейуімен сазды
гидродисперсияның тұрақтылығы бастапқыда кемиді де, ерітінді концентрациясы одан әрі өскен
сайын тұрақтылығы бірте-бірте асып баруы орын алады. Бірақ, олардың сазды гидродисперсияны
тұрақсыздандырушы, тұрақтандырушы қасиеттері бір-бірінен біршама ерекшеленеді. Оны
сазды гидродисперсия тұнба көлемінің (Vмл), фильтрленуінің (Uсал), сондай-ақ, тұнба бетіндегі
сұйықтықтың оптикалық тығыздығының (Dтбс) әсер етуші гибридтелген амид функционалды суда
еритін полимерлердің қосылған концентрациясына тәуелді өзгеруінен көруге болады (Сурет-4).
Дегенмен тұрақтылықты айқындаушы өлшемдердің сандық мәндерінің суда еритін полимер
концентрациясына қарап өзгеруі біраз айырмашылыққа ие болады. Оның келіп шығуы да осы
зерттелген гибридтелген амид функционалды суда еритін полимер ерітінділерінің физикалық
қасиеттеріндегі ерекшеліктермен байланысты.
Сонымен зерттеу нәтижелері арқылы гибридтелген суда еритін полимер үлгілерінің кейбір
физикалық, коллоидты-химиялық қасиеттері арасындағы ұқсастықтармен айырмашылықтардың
барлығын топырақтың құрылымдануы, сазды гидродисперсия тұрақтылығының қосылған ерітінді
концентрациясына қарап тәуелді өзгеретіндігін айқындау әдіс-тәсілімен анықталып, келіп шығу
себеп-салдарлары түсіндіріліп берілді.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
И ВОЗМОЖНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ДЛЯ КАЗАХСТАНА
Н. Қарқынбекұлы
Казахский национальный университет имени аль-Фараби, г. Алматы

На основе математического моделирования простейшей солнечной водонагревательной
установки с использованием современных программных средств и данных типичного метеогода
показано, что в реальных климатических условиях средней полосы Казахстана целесообразно
использование сезонных солнечных водонагревателей, работающих в период с марта по сентябрь.
Для установки с отношением площади солнечного коллектора к объему бака-аккумулятора
2 м²/100 л вероятность ежедневного нагрева воды в этот период до температуры не менее чем 37 °С
составляет 50-90 %, до температуры не менее чем 45 °С – 30-70 %, до температуры не менее чем
55 °С – 20-60 %. Максимальные значения вероятности относятся к летним месяцам.
Ключевые слова: солнечный коллектор, энергоэффективность, установка, водонагреватель,
бойлер, плоский коллектор, оптимизация, энергетический ресурс, trnsys, эффективность, Казахстан.
Одной из глобальных проблем современности является обеспеченность человечества
ресурсами, в частности энергетическими. По мере роста численности населения, увеличивается
и число энергопотребляющих установок, в то время как естественные энергетические ресурсы
нашей планеты не успевают восполняться.
Экономия энергоресурсов сегодня стала одной из важнейших задач из-за быстрого
истощения традиционных энергии. В настоящее время возобновляемые источники энергии, такие
как солнечные фотовольтаика, энергия ветра и биотопливо, являются реальной альтернативной
централизованной системе электроснабжения, особенно в отдаленных районах, Климатические
условия Казахстана также благоприятны для солнечных коллекторов..
Солнечный коллектор – устройство для сбора тепловой энергии Солнца (гелиоустановка),
переносимой видимым светом и ближним инфракрасным излучением. В отличие от солнечных
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батарей, производящих непосредственно электричество, солнечный коллектор производит нагрев
материала-теплоносителя.
Плоский коллектор состоит из элемента, поглощающего солнечное излучение (абсорбер),
прозрачного покрытия и термоизолирующего слоя. Абсорбер связан с теплопроводящей системой.
Он покрывается чёрной краской либо специальным селективным покрытием (обычно чёрный
никель или напыление оксида титана) для повышения эффективности. Прозрачный элемент обычно
выполняется из закалённого стекла с пониженным содержанием металлов, либо особого рифлёного
поликарбоната. Задняя часть панели покрыта теплоизоляционным материалом (например,
полиизоцианурат). Трубки, по которым распространяется теплоноситель, изготавливаются из
сшитого полиэтилена либо меди. Сама панель является воздухонепроницаемой, для чего отверстия
в ней заделываются силиконовым герметиком.
При отсутствии забора тепла (застое) плоские коллекторы способны нагреть воду до 190-210 °C.
Чем больше падающей энергии передаётся теплоносителю, протекающему в коллекторе, тем
выше его эффективность. Повысить её можно, применяя специальные оптические покрытия, не
излучающие тепло в инфракрасном спектре.

Рис. 1. Схема работы солнечного коллектора
Как рассчитать необходимое количество солнечных коллекторов?
На сегодняшний день в Алматы солнечные коллекторы преимущественно используются для
нагрева воды. Реже для подогрева бассейнов или еще меньше для поддержки отопления (далеко
не во всех существующих системах это возможно). Сейчас же для нашего примерного рассчета
зададимся исходными данными для случая, когда необходимо приготовить горячую воду для
собственного потребления.
Исходные данные:
Количество проживающих в доме (n)

4

человека

Суточная потребность в воде (V1)

50

л/чел/сутки

Желаемая температура горячей воды (tг)

55

°С

Температура холодной воды с водопровода (tх)

10

°С

Место нахождения дома

г. Алматы
Юг, с азимутом 0°,

Ориентация крыши

угол наклона 35°
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Рассмотрим методику подбора и расчета гелиосистемы для ГВС:
1.

Для начала, необходимо определится с необходимым количеством горячей воды:

V = V1 × n
V = 50л/сутки × 4 = 200 л/cутки (0,2 м3/cутки).
2. Исходя из расхода 200 л/сутки подберем бойлер косвенного нагрева подходящего объема.
Как мы знаем вода нагревается солнцем на протяжении всего дня, поэтому чтобы перестраховаться
в случае длительного пасмурного периода или большого разбора воды объем бойлера выбирается
с запасом от 20% до 80%:
Vб - от 1,2V до 1,8
В нашем случае объем бойлера:
Vб - от 240 до 360 л.
Выбираем с полученного диапазона бойлер объемом 300 л (0,3 м3). Руководствуемся
наличием моделей и доступными ресурсами. В данном случае бойлер объемом 300 л - один из
самых часто-используемых вариантов.
Температуру в бойлере лучше выбрать выше температуры потребляемой воды. Во-первых,
это даст возможность аккумулировать больше тепла и полностью использовать потенциал
гелиосистемы, а во вторых температура выше 60°С предотвращает образованию вредных для
здоровья бактерий – легионеллы.
Настраиваем бойлер на температуру tб = 60 °С.
3. Рассчитываем необходимое количество тепла, которое нужно затратить для нагрева
воды в бойлере:
Q = G × Сp × (tб – tх)
Q – необходимое количество тепла для нагрева бойлера, кВт*ч
G – Расход горячей воды. Принимается равным объему бойлера
Vб = 0,3 м3/cутки
Сp – удельная теплоемкость воды, Ср = 1,161 кВт/кг×°С
Q = 0,3 × 1,161 × (60 – 10) = 17,4 кВт×ч/сутки.
4. Теперь выбираем солнечный коллектор и просчитываем его площадь, для обеспечения
необходимого количества тепла.
Просчитаем необходимое количество коллекторов Buderus SKN 4.0 (характеристики
коллектора берем из паспорта):
– площадь абсорбера одного коллектора F1 = 2,18 м2
– оптический КПД коллектора η = 0,77
Количество тепла Q вырабатываемое системой определяется по формуле:
Q = q × Fсум × η где
q - средний месячный уровень радиации, кВт×ч/м2/день (с таблицы)
Fсум – суммарная площадь гелиополя, м2
η - оптический КПД коллектора
Для предотвращения перегрева, систему необходимо рассчитывать на летний пик, то есть
брать максимальное значение месячного уровня радиации за год. В данном случае у нас это МАЙ
255

Ғылым және инновациялар: жаңалықтар, мәселелер мен жетістіктер

и ИЮЛЬ со значением 7,56 (кВч/m2/день). Средний месячный уровень солнечной радиации
(солнечная постоянная) за последние 22 года(По данным NASA), в городе Алматы (кВч/m2/день).
5. Найдем необходимую площадь гелиополя:
Fсум = Q / (q × η)
Fсум = 17,4 / (7,56 × 0,77) = 2,99 м2.
6. Необходимое количество солнечных коллекторов:
n = Fсум / F1
n= 2,99 / 2,18 = 1,37 » 1 шт.
Таким образом я подсчитал, что для семьи из 4 человек проживающих в Алмате, основными
компонентами гелиосистемы будут бак аккумулятор на 300л и 1 солнечных коллектора. Таким
способом можно просчитать необходимое количество коллекторов для любой системы – будь то
подогрев бассейна, поддержка отопления или же приготовление горячей воды. Нужно только знать
необходимое количество тепла и характеристики коллектора.
Модель первого солнечного водонагревательного контура.
На основе схемы первого солнечного водонагревательного контура (рисунок 2) в программе
моделирования TRNSYS создана модель первого солнечного водонагревательного контура.
Выбраны нужные компоненты в библиотеке программы.

Рис. 2. Схема солнечного водонагревательного контура
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Обработчик данных о погоде; Сочетает считывание данных, обработку излучения и
расчеты температуры неба.
Этот компонент служит для чтения данных через регулярные промежутки времени из
внешнего файла данных о погоде, интерполяции данных (включая солнечное излучение для
наклонных поверхностей) с временными шагами менее одного часа и предоставления их другим
компонентам TRNSYS. Модель также рассчитывает несколько полезных терминов, включая
температуру воды в сети, эффективную температуру неба и функции форсирования сезона нагрева
и охлаждения.
Этот компонент читает файлы данных о погоде в следующих форматах:
Формат типичного метеорологического года (TMY) (.TMY)
Типичный метеорологический год, версия 2 (TMY2), формат (.TM2)
Типичный метеорологический год, версия 3 (TMY3), формат (.TMY3)
Международный формат погоды для расчетов энергии (IWEC)
Канадский формат погоды для расчетов энергии (CWEC)
Энергия + формат (.EPW)
Файлы метеоформ для TRNSYS (.TM2)
Немецкие форматы TRY 2004 и 2010
Солнечный коллектор; Квадратичная эффективность, модификаторы угла падения
2-го порядка
Этот компонент моделирует тепловые характеристики плоского солнечного коллектора.
Матрица солнечных коллекторов может состоять из коллекторов, соединенных последовательно
и параллельно. Тепловые характеристики массива коллекторов определяются количеством
последовательно соединенных модулей и характеристиками каждого модуля. Пользователь должен
предоставить результаты стандартных испытаний эффективности коллектора в зависимости
от отношения температуры жидкости минус температура окружающей среды к солнечному
излучению. Температура жидкости может быть температурой на входе, средней температурой или
температурой на выходе. В Типе 1 есть 5 возможностей для рассмотрения эффектов необычного
падения солнечного света. В этом случае типа 1 для вычисления модификатора угла падения
используется квадратичная функция второго порядка. Коэффициенты функции предоставляются
ASHRAE или эквивалентным тестом (см. Руководство).
Цилиндрический резервуар для хранения с погружным теплообменником
Эта подпрограмма моделирует заполненный жидкостью резервуар постоянного объема
с погружным теплообменником в виде спиральной трубки. Этот компонент моделирует
цилиндрический резервуар с вертикальной конфигурацией. Жидкость в резервуаре-хранилище
взаимодействует с жидкостью в теплообменнике (посредством передачи тепла с погруженным
теплообменником), с окружающей средой (через тепловые потери сверху, снизу и по краям) и с двумя
потоками потока, которые проходят в и из резервуара для хранения. Резервуар разделен на узлы
изотермической температуры (для стратификации модели, наблюдаемой в резервуарах-хранилищах),
где пользователь контролирует степень стратификации посредством указания количества «узлов».
Предполагается, что каждый узел постоянного объема является изотермическим и термически
взаимодействует с узлами сверху и снизу через несколько механизмов: проводимость жидкости
между узлами и движение жидкости (либо вынужденное движение из потоков входящего потока,
либо естественное смешивание с дестратификацией из-за температурных инверсий в резервуаре)).
Дополнительное тепло может подаваться в бак посредством использования входов в модель.
Односкоростной насос
Тип 114 моделирует насос с одной (постоянной) скоростью, который способен поддерживать
постоянный массовый расход жидкости на выходе. Характеристики запуска и остановки насоса
не моделируются, равно как и эффекты падения давления. Как и в большинстве насосов и
вентиляторы в TRNSYS, Type114 принимает массовый расход в качестве входа, но игнорирует
значение, кроме как для проверки баланса массы. Тип114 устанавливает скорость потока ниже по
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потоку, основываясь на параметре номинальной скорости потока и текущем значении входного
сигнала управления.
Простой Аквастат - Режим отопления
Простой аквастат моделируется для вывода функций управления включением/выключением,
которые можно использовать для управления системой, которая нагревает жидкость.
Контроллер для клапанов отпуска - режим нагрева
Этот компонент вычисляет долю жидкости, которая должна быть отправлена в источник
(один минус фракция, отправленная в источник, отправляется непосредственно в смесительный
клапан) для стандартного клапана отпуска. Контроллер рассчитывает количество жидкости, которое
должно быть пропущено через источник, и количество жидкости в обход источника, которое при
смешивании обеспечивает заданную температуру.
Зависимая от времени функция воздействия
В переходном моделировании иногда удобно использовать зависящую от времени функцию
принуждения, поведение которой характеризуется повторяющимся шаблоном. Шаблон функции
принуждения устанавливается набором дискретные данные указывают на значение функции в
разное время на протяжении одного цикла. Линейная интерполяция предусмотрена для того, чтобы
генерировать функцию непрерывного воздействия из дискретных данных. Цикл будет повторяться
каждые N часов, где N - последнее указанное время. Хотя код Type14 является полностью
общим, в этой версии компонента используются безразмерные единицы, так что он также может
использоваться очень общим образом.
Онлайн графический плоттер с выходным файлом
Компонент интерактивной графики используется для отображения выбранных системных
переменных в процессе симуляции. Этот компонент настоятельно рекомендуется и широко
используется, поскольку он предоставляет ценную переменную информацию и позволяет
пользователям сразу увидеть, работает ли система должным образом. Выбранные переменные
будут отображаться в отдельном окне графика на экране. В этом случае онлайн-плоттера Type65
данные, отправленные на онлайн-плоттер, автоматически распечатываются, один раз за шаг, в
пользовательский внешний файл. Дескрипторы единиц измерения (кДж / ч, кг/с, градусы Цельсия
и т. Д.) НЕ выводятся в выходной файл.
Принтер – в выходной файл не напечатано ни одной единицы
Компонент принтера используется для вывода (или печати) выбранных системных переменных
через определенные (четные) интервалы времени. В этом режиме дескрипторы единиц измерения
(кДж / ч, градусы C, W и т. Д.) НЕ печатаются в выходной файл с заголовком каждого столбца. Вывод
может быть распечатан в четных временных интервалах, начинающихся относительно времени
начала симуляции, или может быть напечатан в абсолютном времени. Если выбрана относительная
печать с интервалом в один час, и симуляция начинается в момент времени 0,5, значения будут
напечатаны в моменты времени 0,5, 1,5, 2,5 и т. Д. Если выбран абсолютный режим печати, для той
же симуляции значения будут напечатаны время от времени. 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 и т. Д. Type25 также
может печатать информацию моделирования в виде заголовка выходного файла (имя входного файла
и время запуска моделирования). Кроме того, он может добавлять новые данные в существующий
файл или может быть установлен для перезаписи существующего файла.
Printegrator – интегрирует и печатает результаты в указанный пользователем файл
данных.
Компонент используется для печати интегрированных значений подключенных входов
в указанный пользователем файл данных. Файл написан таким образом, чтобы его можно было
легко импортировать в Microsoft Excel.
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Теплообменник с постоянной эффективностью
Чувствительный теплообменник с нулевой емкостью моделируется как устройство с
постоянной эффективностью, которое не зависит от конфигурации системы. Для режима постоянной
эффективности максимально возможная теплопередача рассчитывается на основе минимальной
скорости подачи жидкости, а также температуры холодной стороны и температуры жидкости на
входе в горячую сторону. В этом режиме эффективность является параметром, и концепция общего
коэффициента теплопередачи для теплообменника не используется.
Компрессор, Polytropic / многоступенчатый компрессор – Версия 1.0
Компрессор моделируется как многоступенчатый процесс политропного сжатия с одной или
пятью промежуточными ступенями.
Модель теплового насоса с источником воздуха
Тип 119 использует подход данных каталога производителя для моделирования
теплового насоса источника воздуха (воздух течет как на стороне конденсатора, так и на
стороне испарителя устройства). Модель включает в себя алгоритмы смешивания и настройки
демпфера, так что воздух в помещении может быть результатом двух потоков из разных
источников (например, рециркуляция и подпиточный воздух). В режиме обогрева устройство
оснащено одним из трех типов вспомогательных обогревателей: вспомогательное отопление
отсутствует, двухэлементное электрическое вспомогательное отопление или газовое
вспомогательное отопление.
Все компоненты соединены по заданным требованиям. Проведен расчет на один год для
города Нур-Султан).

Рис.3. Результат расчета на один год(город Нур-Султан)
Выводы. В климатических условиях средней полосы Казахстана солнечные
водонагревательные установки могут эффективно использоваться различными потребителями в
бытовых целях в течение 6-7 месяцев в году (март/апрель – сентябрь).
Для нагрева 300 л воды солнечная установка должна иметь 2-4 м2 солнечных коллекторов.
Такая водонагревательная установка в летнее время обеспечит ежедневный нагрев воды до
температуры не менее 45°С с вероятностью не менее 70-80%.
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Зерттеу жұмысында Түркістан облысындағы географиялық атаулардың топонимиялық
жүйесіне жалпылама сипаттама берілді. Зерттеудің мақсаты Түркістан облысы географиялық
атауларының негіздерін жүйелі түрде топонимикалық талдаудан өткізу. Бұл зерттеу жұмысының
құндылығы топонимиканың қолданбалы бағыттарын дамытумен тығыз байланысты.
Түйін сөздер: Топонимика, Түркістан облысы, тарихи-географиялық атаулар, Қазығұрт
ауданы, Мақпал көлі.
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» мақаласының «Тарихи сананы
жаңғырту» деп аталатын ІІ тарауында халқымыздың жүріп өткен тарихи жолын дәйекті көрсете
отырып, «Жаңа облыс орталығы ретінде Түркістанды дамыту барысында оның халықаралық
аренадағы беделін жүйелі түрде арттыру қажет. Қазақстанның ежелгі астанасы халқымыздың
рухани орталығы ғана емес, сондай-ақ, бүкіл түркі әлемі үшін киелі орын болып саналады», —
деп атап көрсеткен [1]. Бұл Түркістан қаласын ғана емес, сонымен бірге тарихы тереңде жатқан,
киелі мекендерге бай облыс аумағын терең зерттеп, топонимдердің де шығу тарихы мен қалыптасу
ерекшеліктері туралы түсініктерді дамытуды талап етеді. Өйткені, Түркістан аймағын түркі
халықтарының ежелгі орталығы ретінде туристік нысанға айналдыру үшін әрбір географиялық
нысаны мен оның атауының шығу тарихын білу өте маңызды.
Қазақстанның оңтүстік аймағы табиғат жағдайларының, ресурстарының ғажап көрініс
табатындығымен ерекшеленеді. Осы уақытқа дейін Түркістан облысының топонимиялық жүйесі
арнайы талқыға түсіп, терең зерттелген емес. Сондықтан, ең әуелі аймақтың топонимиялық жүйесінің
физикалық-географиялық негіздеріне қатысты зерттеулер жүргізудің қажеттілігі ұсынылып отыр.
«Топонимика –географиялық атаулар туралы ғылым» (Е.П. Поспелов) деген анықтамадан
тіл білімі мен география ғылымы саласының ажырамас бірлікте болатынын аңғаруға болады.
Топонимика қазіргі кезде дербес ғылым саласы ретінде қалыптасып қалғанымен, ол әуел бастан
тіл білімі, тарих және география ғылымдарына тәуелді болып келеді. Жер-су аттары осы аталған
үш саланың да зерттеу нысаны болып табылады. Соның ішінде география – жаратылыстану
ғылымына жататаныдықтан, атау мен нақты реалийді бірге қарауға мүмкіндік береді.
Г.Шухардтың «зат-алғашқы, сөз-соңғы» деген пікірін негізге ала отырып, географиялық
нысан болмаса, онда оның аты да болмас еді деген қорытынды шығаруға болады. Лексикологғалым, доктор А.Б. Джонсонның тастың шын, бар нәрсе екенін дәлелдегені баршаға мәлім [2, 19
б]. Сондықтан, Түркістан облысында қалыптасқан нысандардың атауларының қалыптасуының
тарихи алғышарттарына үңіліп, табиғи және рухани мұра ретінде ерекшелігін анықтауға қажет.
Мұндай жұмыстарды ең алдымен, облыстағы аудан орталықтарының және қалалардың атауына
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негіз топонимдерден бастаған жөн. Өйткені, бұларды зерттеу басқа да топонимдердің құпиясын
ашуға мүмкіндік береді.
Облыстағы жер-су атаулары тарихи және рухани мұраның бір бөлігі ретінде әкімшілік
бөліністердің де солай аталуына септігін тигізген.
Мысалы, «Арыс» атауы Арыс қаласы арқылы ағып өтетін өзенмен тығыз байланысты. Аты
аңызға айналған «Арыс»(Арыш) өзені көне жазбаларда Түркістанға жақын ағатын өзеннің аты.
Арыс гидронимін С.П. Толстов, А.Н. Бернштам көне арси этнонимімен салыстырады. В.Н.Попова
атаудың бірінші сыңары үндіевропа тіліндегі ар «су», «өзен» мағынасын беретін сөз дейді де,
екінші сыңары ас «су», «өзен» мәніндегі кең тараған гидроформант дейді [3, 66 б]. Ә.Байбатша
арыс сақ тайпаларының бірі екенін айтады [4, 42]. Б.А Байтанаев ортағасырда осы өзен бойында
салынған Арсубаникет қаласының атауындағы ас сыңары түрк тайпасы, екінші сыңары су болып
аталғанын айтады (ар+су) [3, 66 б.].
Көп зерттеушілер Арыс гидронимінің екі сыңары да «су», «өзен» мағынасын беретінін
мойындайды, бірақ екі сыңары бірдей мәнде тұратын топонимдер екенідігіне күдік тудырады.
А.Т. Қайдардың пікірінше, атаудың бірінші сыңары ар көне түркі тіліндегі «таза», «мөлдір»
мағынасында тұр. Ал екінші сыңары ыс/іс/с фин-угор, түркі тілінде «су» мағынасын беретіні
дәлелді. Сондықтан Арыс «таза, мөлдір су» деген мағынаны білдіретін гидроним болғаны.
Сондай-ақ, қазір Сайрам деп аталатын ертедегі Испиджаб қаласы маңында Манкент, Газгирд
сынды қалалар орналасқан. Манкент қаласы жөнінде араб географы Иақұт Испиджаб маңындағы
қала деп көрсеткен. Ортағасырлық Манкент қаласының орны Ақсу өзенінің сол жағалауындағы
жарқабақтың үстінде жатқан Бұлаққоба қалашығы болып табылады. Сол маңда Манкент ауылы
орналасқан, яғни қала атауы осы күнге дейін сақталған. Ал ортағасырлық Газгирд қазіргі Шарапхана
ауылы маңындағы қала үйіндісіне сәйкес келеді. Аңыз бойынша, Газгирд маңында 712-713 ж. арабтар
қытайлықтарды жеңіп, сол кезден бастап қала атауы Шарапхана – «Жеңіс үйі» деп аталып кеткен.
Қазіргі Қазығұрт тауының шығу тегі ертедегі осы Газгирд атауымен тікелей байланысты.
Сонымен қатар, Түркістан облысындағы Қазығұрт ауданы рухани аудандардың бірі ретінде,
бұл атаудың да шығу тарихы мен аңызына тоқталып кеткен жөн. Бұл атау Қазығұрт тауымен
тығыз байланысты. Халық арасында «Нұх Пайғамбар кемесі қалған киелі орын» деп сенуге негіз
болатын мынадай аңыз бар: .«Алатаудың батыс баурайында аласа тауда Қазығұрт атты әулие өмір
сүріпті. Ол ақылды да әділ болып, өмірінің соңына дейін Құдайға қызмет етіпті. Талай рет елін
апаттан аман алып қалған екен. Күндердің күнінде, Қазығұрт әулие қартайып, шашын ақ шалған
сәтте төскейдегі халыққа үлкен апат келеді. Олар бірін-бірі тонап, ел ішінде ұрлық пен зорлық
көбейеді. Әлдісі әлсізін, көбі азын тонау әдетке айналып, халық арасында алауыздық етек алады.
Адамдар арасындағы ынтымақтан береке кетеді. Осы кезде жаратушы Алла оларға жыландар мен
шаяндарды жіберіпті. Аспаннан у аралас жаңбыр жауып, егістіктері уланады. Өзара тіл табыса
алмай, Құдайдың қаһарына ұшыраған адамдарды жыландар мен шаяндар шағып, ажал құшағына
алады. Ел арасын қорқыныш пен үрей жайлап, зор азапқа ұшырайды. Көбі өліп, аз қалған адамдар
Қазығұрт әулиеге келеді. Олар бұл арада жыландар мен шаяндардың жоқ екенін көріп, таң қалады.
Қазығұрт әулиеге: «Бізді мына азаптан құтқарып, ажалдан алып қалу тек сенің қолыңнан келеді.
Сенің арың Құдай алдында таза, біз сияқты күнәһар пендеңе араша түсіп, ажал мен азаптан
құтқар. Қателігімізді мойындап, алдыңа бас ұрып келіп отырмыз» – деп жылап-еңіреп, аяғына
жығылып, бас иеді. Сонда Қазығұрт әулие: – Сендер құдай алдында күнәға батып, кешірілмес
қылмыс жасадыңдар. Сол үшін Алла сендерді жазалап отыр. Егер сендер ақымақтық істеріңді
тастап, бір-біріңді қинаудан, тонаудан аулақ болсаңдар, араша түсейін, – дейді. Ажалдан қорқып,
азаптан үрейленген әлгілер: «Тастаймыз, енді қайталамауға уәде етеміз, егер осыдан құтқарсаң,
бәрін де орындаймыз!» – деп шуласып, ант береді. Қазығұрт әулие күнәһарлар күнәсін кешіру
үшін Құдайға мінәжат етіп, дұға оқиды. Құдай Қазығұрттың дұғасын қабыл алып, әлгілердің
күнәсін кешіреді. Жыландар мен шаяндарды жіберуін тоқтатады. Содан «Қазығұрт – киелі, әулие
тау» атаныпты.«Қазығұрт» деген сөздің қалай шыққандығы туралы нақты дерек жоқ, дегенмен
ғалымдар бұл жөнінде өз ойларын ортаға салады. Е.Қойшыбаев Қазығұртты көне түріктердің
тайпа аттарымен байланыстырып, қос этнонимнен құралған атау – «қаз» және «құрт» түркілері
VІІ-VІІІ ғасырларда өмір сүрген тайпалар деп анықтама берсе, С.Бақбергенов «қазы» – төреші, әділ
төреші «құрт» – қасқыр деген мағынаны берсе керек деп тұжырымдайды. Қазығұрт атауы тарихта
оғыз бен печенектер арасында болған соғысты бейнелейтін Қорқыт туралы жырда Қазығұрт тауы
ретінде кездессе, Әбілғазының «Түркімендер шежіресінде» Қазығұрт туралы екі дерек бар. [5,38б]
Оның бірінде Қазығұрт Оғыз ханның алты ұлының бірінің баласы ретінде, екіншісінде тау ретінде
аталады. 1043 жылы Оғыз ұлысы ыдырап, кейбір тайпалары батысқа көшкен сәттен бастап, бұл
өлкені «Қазығұрт халқы» деп атай бастаса керек. Қазақ халқы Қазығұрт атауы арқылы рухтанады.
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Қазығұрт тауын – Нұх пайғамбардың кемесі тоқтаған, адамзаттың алтын бесігі ретінде ардақ
тұтады. Бүгінде ұлан-ғайыр атырапты алып жатқан атақонысқа аудан атағы берілген.

Сурет. Қазығұрт тауы
Түркістан облысы топонимиялық жүйесі, көріп отырғанымыздай, ғасырлар бойы қалыптасып,
түрлі тарихи кезең мен дәуірлерде өзгерістерге ұшырап отырған. Бұл өзгерістер біз қарастырып
отырған өлкенің және Оңтүстік, ары барғанда Қазақстан аумағындағы болып өткен үлкенді-кішілі
тарихи процестерге, оқиғаларға қатысты өрбіді. Яғни өлке тарихының іздері сол өңірдің жер тілі
топонимиясында қалып отырады. Осы тұрғыдан келгенде, шын мәнісінде «топонимия – тарих
айнасы». Туған жердің әрбір сайы мен қырқасы, тауы мен өзені тарихтан сыр шертеді. Әрбір жер
атауының төркіні туралы тарихи деректер, аңыздар мен әңгімелер бар. Оларды түгендеу рухани
жаңғыруды жадында ұстаған елдің негізгі міндеттерінің бірі екені рас.
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ПАНФИЛОВ АУДАНЫНЫҢ ЕЛДІ МЕКЕН АТАУЛАРЫ
М.Е. Тоқсабаева
Г.м., аға оқытушы, Қазақ ұлттық Қыздар педагогикалықу, Алматы қ.

Мақалада Панфилов ауданындағы елді мекен, жер аттарының қойылуының заңдылығын,
лексикалық мағынасын, грамматикалық жүйесін, тілдік құрылымын, топонимдерінің көне формасы
мен шығу тегін, олардың этномәдени сипатын, елді мекен атауларының қысқаша мән-мағыналары
мен олардың шығу тарихын, аймақтың мәдени тұрмыс-тіршілігінен қосымша тың деректер мен
ақпараттар жинақталып қарастырылады. Сонымен қатар, ауданның елді мекен атаулары әр түрлі
себептерге байланысты қалыптасқандықтан, ауданның топонимикасын жан-жақты зерттеуді қажет
екендігін айқындайды.
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Түйін сөздер: Панфилов ауданы, Мұзтау тауы, Ақтау тауы, Жаркент қаласы, термальды су
көздері
Туған жерге сүйіспеншілік туған тарихыңды тереңнен білуден басталады. Еліміздің әрбір
тауы мен өзені, сайы мен қыры – тұнып тұрған тарих.
Ата-бабаларымыз әлімсақтан қоныс еткен Жетісу өлкесінің тарихы бай, құпиясы да мол.
Демек, біздің арғы бабаларымыз болып табылатын осы аймақтағы ежелгі дәуірдің тұрғылықты
адамдары өмір сүруге қолайлы деп таныған.
Жетісудың ежелгі қоныстарының бірі саналатын – Панфилов ауданының елді мекен
атауларының шығу тарихы туралы сөз қозғамақпыз.
Панфилов ауданы – Алматы облысының оңтүстік-шығысындағы әкімшілік - аумақтық бөлік.
Аудандағы 42 елді мекен, 1 қалалық және 13 ауылдық округке біріктірілген. Орталығы – Жаркент
қаласы.
«Біздің қазақ – жер аты, тау атын әманда сол ортаның сыр-сипатына қарай қоя білген жұрт.
Қайда, қандай бір өлкеге барсаң да жер, су жа-пан түзде кездескен кішкене бұлақ атының өзінде
қаншама мән-мағына шешілмеген құпия, сыр жатады», - деп ұлы жазушы М. Әуезов айтқандай,
халқымыз ежелден-ақ жер-су, елді мекендерді атауға ерекше мән берген. Көшпенді өмір салты
қазақ халқын табиғатқа етене жақын болып, оның төл баласындай күй кешуге, қыр-сырын барынша
меңгеруге жағдай жасаған.
Топонимдердің бір түрі болып саналатын ойконимдер адамдардың, қоғамдардың тарихы
іспеттес. Олар түрлі себептермен дүниеге келіп, ғұмыр кешеді де, өмірден кеңінен қолданыс
табады, былайша айтқанда, олардың өздеріне тән тарихы болады. Кейбір атаулар мыңдаған
жылдар, кейбіреулері тек жүздеген, баз біреулері санаулы жылдар ғана өмір сүреді. Олардың бұлай
ғұмыр кешуі тарихи-қоғамдық, саяси-экономикалық фак-торларға байланысты болады. Ойконимді
зерттеудің, зерделеудің ерекше маңызы бар. Сақ, ғұн, үйсін, қаңлы, арғын, алшын т.б. тайпалардың
ұлан-ғайыр далаларының ойконимдік жүйелерін мүмкіндігінше зерттеп, келер ұрпаққа табыс ету
– аталмыш ғылымның мақсат-міндеті.
АВАТ ауылы – Пенжім ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 13 шақырым жерде орналасқан. Ауылды «Арөстен» өзені кесіп
өткендіктен ел арасындағы ресми емес мәліметтер бойынша алғашқы кезде ауыл «Арөстен» деп
аталған. Ауыл тұрғындары «Ават» деп атап кеткен. «Абат» сөзі ұйғыр тілінде көркем, әсем деген
мағынаны білдіреді.
АЙДАРЛЫ ауылы – Айдарлы ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік. Іле
бойының алювийлі-делювийлі жазығындағы қуаң агроклиматтық белдемде жатыр. 1932-1933
жылдары осы жерде санаулы отбасы қоныстанған. Солардың арасында шебер, ұста азамат
болған. Оның төбесінде тұлымы болған. Сол белгісіне қарап жұрт оны «Айдарлы» деп атап
кеткен. Оның шеберлігін естіген ел-жұрт жан-жақтан келіп керекті құрал-саймандарын жасатқан.
Содан ел арасындағы «айдарлыға» барып құрал-сайман жасатамыз» деген сөзден «Айдарлы»
атауы қалыптасқан, - дейді ел аузындағы әңгімеде. Айдарлы – айдары бар басқа ұқсайтын төбеге
байланысты қойылған жердің тарихи атауы болуы да мүмкін.
АҚАРАЛ ауылы – Үшарал ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 56 шақырым жерде орналасқан. Ауыл айналасы сумен қоршалған
аралда орналасуына байланысты аталған.
АҚЖАЗЫҚ ауылы – Көктал ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 22 шақырым жерде орналасқан. Атаудың бірінші сыңарындағы ақ
сөзі бұл жерде «кең», «үлкен» мәнін білдіріп тұрса, екінші сыңарындағы жазық сөзі «ашық, кең
дала» мәнінде қолданылған. Демек, Ақжазық атауын – Ақдала атауымен мәндес, әрі ұқсас атау деп
қарауға болады.
АҚКЕНТ ауылы – Үлкеншыған ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 12 шақырым жерде орналасқан. Бұл жерде орта ғасырда қала болған.
Ол қала «ақ қала, үлкен шаһар» деп аталған. Ауыл ежелгі тарихи қала – Ақкенттің орнында қалған
жұрнағы. Ш. Уәлихановтың кезінде өз қолымен сызған картасында Ақкент қаласы көрсетілген
АҚҚҰДЫҚ ауылы – Көктал ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 18 шақырым жерде орналасқан. «Суы мол, сыртына тасып жатқан»
деген мағынаны білдіреді.Ауыл аумағындағы көне құдықтың атауына байланысты қойылған
тарихи атау. Бұрынғы көшпелі кезеңде Ұлы Жібек жолының бойындағы 2-3 шақырым жердегі
Құмтөбені қыстайтын ауыл адамдары құдық суын пайдаланыпты. Соған байланысты бұл өңірдегі
елді мекенді халық «Аққұдық» деп атап кеткен.
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АЛМАЛЫ ауылы – Басқұншы ауылдық округіне қарасты әкімшілік- аумақтық бірлік.
Аудан орталығы Жаркент қаласынан 33 шақырым жерде орналасқан. Ауыл Іле аңғарының қуаң
агроклиматтық белдемінде жатыр. Алма ағаштарының көптігіне байланысты қойылған.
АЛТЫҮЙ ауылы – Бірлік ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 12 шақырым жерде орналасқан. Ауылдың іргесі құрылған кезде сан
жағынан алты үй болғандықтан «Алтыүй» болып аталып кеткен.
ӘУЛИЕАҒАШ ауылы – Үлкенағаш ауылдық округіне қарасты әкімшілік–аумақтық бірлік.
Аудан орталығы Жаркент қаласынан 26 шақырым жерде орналасқан. Жеті ғасырлық тарихы бар
алып ағашты тұрғындар «Әулиеағаш» деп атап кеткен. Ауылдың аты осы ағашқа байланысты
қойылған.
БАСҚҰНШЫ ауылы – Басқұншы ауылдық округіне қарасты әкімшілік –аумақтық бірлік.
Аудан орталығы Жаркент қаласынан 39 шақырым жерде орналасқан. Бас сөзі «негізгі, басты» мәнін
білдірсе, екінші сыңарындағы құншы сөзі көне сөз ретінде сақталған құн–қон+шы форманттар деп
қарасақ, Басқұншы атауы – Басқоншы, яғни Басқоныс мәнін білдіретін атау. Ауыл Жетісу (Жоңғар)
Алатауының оңтүстігінде қоңыржай құрғақ агроклиматтық белдемде жатыр. Жері қызылқоңыр
топырақты. Бұта аралас бетеге, көде, боз шөптері өседі.
БӨРІБАЙ БИ ауылы – Қоңырөлең ауылдық округіне қарасты әкімшілік– аумақтық бірлік.
Аудан орталығы Жаркент қаласынан 76 шақырым жерде орналасқан. 2008 жылғы 30 мамырда
ауылдың аты Бөрібай би деп өзгертілді.Бөрібай шамамен ХVІІІ ғасырда өмір сүрген. 1882-1883
жылдары жергілікті би Қожбанбет бимен бірлесе Суанның біраз бөлігін атамекенге қайтаруға
бел шеше кіріскен. Қожбанбет би Жетісу генерал-губернаторының қабылдауына барып, Қойбын
аңғары мен Ортатау, Далаңғорадан Алтынемелге дейінгі жерлерді Суан баласын орналастыруға
сұрап алған. Бөрібай би еліміздің елдігін сақтап қалуға зор үлес қосқан би.
ДАРБАЗАҚҰМ ауылы – Айдарлы ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік.
Аудан орталығы Жаркент қаласынан 39 шақырым жерде орналасқан. Дарбаза және құм сөздерінің
бірігуі арқылы жасалған бұл атау «құм қақпа» мәнін білдіргендей.Ұлы Жібек жолының бойындағы
Іле өзенінің солтүстік шығыс бөлі-гінде бекет болған. Жолдың екі жағалауында үлкен екі төбе құм
болған. Осыған байланысты «Дарбазақұм» деп атап кеткен.
ДИҚАНҚАЙРАТ ауылы – Шолақай ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік.
Аудан орталығы Жаркент қаласынан 10 шақырым жерде орналасқан. Ауыл диханшылардың
құрметіне «Диханқайрат» ауылы болып аталған.
ЕҢБЕКШІ ауылы – Талды ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 22 шақырым жерде орналасқан. «Еңбек сүйгіш, еңбекшіл» мәнінде
қойылған, еңбек майданындағы адамдарды құрмет тұту мағынасын білдіреді.
ЖАРКЕНТ қаласы – Жаркент қалалық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік (аудан
орталығы). Облыс орталығы Талдықорған қаласынан 282 шақырым жерде орналасқан. Жаркент
Өсек өзенінің жарқабағы үстінде (ерте кездерде өзен суы көп, ағыны қатты болғандықтан жағасында
биік жар болған) шығысқа қарай созыла салынған қала. Атаудың екінші сыңарындағы кент сөзі
иран, түркі тілдерінде «қала» мәніндегі географиялық термин. Ол Шымкент, Манкент, Өзкент
сияқты қала аттарының құрамындағы кент сөзімен бірдей. Демек, Жаркент – «жар үстіндегі қала»
деген мағынада ғасырлар бойы аталып келеді
ЖАРКЕНТ-АРАСАН ауылы – Үлкенағаш ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық
бірлік. Аудан орталығы Жаркент қаласынан 41 шақырым жерде орналасқан. Алғашқы атауы
«Қу Арасан», «Жаркент–Арасан» болып 1961 жылы өзгертілген. Ауылдың іргетасы 1962 жылы
қаланған.
ЖИДЕЛІ ауылы – Шолақай ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 18 шақырым жерде орналасқан. Жиде ағашы көп болғандықтан ауыл
тұрғындары «Жиделі» деп атап кеткен. Жидесі көп, жиде ағашы қалың өскен жер. Бұрынғы атауы
«Қамыс зауыты» болған бұл елді мекеннің негізі 1955 жылы Жаркент қаласындағы «Құрылыс
материалдары зауытының» өндірістік базасы ретінде қаланған.
КЕРІМАҒАШ ауылы – Қоңырөлең ауылдық округіне қарасты әкімшілік – аумақтық бірлік.
Аудан орталығы Жаркент қаласынан 35 шақырым жерде орналасқан. Керім, сұлу, кербез немесе
көп ағаш мағынасына. 1990 жылы Керімағаш шипажайы ашылып, «Керімағаш» ауылы болып
аталды.
КӨКТАЛ ауылы – Көктал ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық. Аудан орталығы
Жаркент қаласынан 16 шақырым жерде орналасқан. Атаудың бірінші сыңарындағы көк сөзін
талдың «көк, жасыл» түсі ретінде ұғынумен қатар «биік, шынар» мағынасында тануға болады.
Атау «биік, шынар тал» мағынасын береді.
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КӨКТАЛ-АРАСАН ауылы – Үлкенағаш ауылдық округіне қарасты әкімшілік - аумақтық
бірлік. Аудан орталығы Жаркент қаласынан 38 шақырым жерде орналасқан. Алғашқы атауы «Қу
Арасан» кейінгі атауы «Көктал-Арасан».
КІШІ ШЫҒАН ауылы – Үлкеншыған ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік.
Аудан орталығы Жаркент қаласынан 4 шақырым жерде орналасқан.
ҚОҢЫРӨЛЕҢ ауылы – Қоңырөлең ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік .
Аудан орталығы Жаркент қаласынан 70 шақырым жерде орналасқан. «Қоңырөлең» деген өлең
шөп болған. Шөбі қалың елді мекен болғандықтан «Қоңырөлең» атауы берілген.
ҚОРҒАС ауылы – Пенжім ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 34 шақырым жерде ор-наласқан. Қорғас өзенінің бойында
орналасқандықтан ауылға өзеннің атауы берілген. ҚХР-ға қатынайтын жол бойындағы Қорғас
кедені осы елді мекенде орналасқан. Сонымен бірге, мұнда 100 жылдық тарихы бар бұрынғы
Қорғас кеденінің ғимараты орналасқан.
ҚЫЗЫЛЖИДЕ ауылы – Үшарал ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 34 шақырым жерде орналасқан. Жиде ағашының мол болуына
байланысты «Қызылжиде» аталған.
ҚЫРЫҚҚҰДЫҚ ауылы – Үлкеншыған ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық
бірлік. Аудан орталығы Жаркент қаласынан 8 шақырым жерде орналасқан.
ХVІІ–ХVІІІ ғасырлардағы өмірлік қажеттілік үшін қолдан қазылған құдықтардың көптігіне
байланысты аталған.
ЛЕСНОВКА ауылы – Талды ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік.Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 16 шақырым жерде орналасқан. «Талды» атауын «Лесновка» деп
аударып, солай атап кеткен.
Н. ГОЛОВАЦКИЙ ауылы – Жаскент ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік.
Аудан орталығы Жаркент қаласынан 7 шақырым жерде орналасқан. Бұрын «Жастар қалашығы»
деп аталған бұл елді мекен 2004 жылдан бастап «Головацкий» деп аталады. Іргетасы 1974 жылы
Жаркент қаласының солтүстігіндегі «Шатырақ» учаскесінде қаланған.
НӘДЕК ауылы – Бірлік ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 19 шақырым жерде орналасқан. Надыр деген кісінің атымен аталып,
кейіннен Надек (Нәдек) деп атап кеткен.
ПЕНЖІМ ауылы – Пенжім ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 16 шақырым жерде орналасқан. «Пенжім» деген сөз парсы тілінен
алынған. «Пэнд» бес, «жим» ауыл, жұрт деген мағынаны білдіреді.
САДЫР ауылы – Сарыбел ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 22 шақырым жерде орналасқан. Ұйғыр халқының «Садыр» есімді
палуанының құрметіне берілген.
САРПЫЛДЫҚ ауылы – Айдарлы ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік.
Аудан орталығы Жаркент қаласынан 38 шақырым жер-де орналасқан. Жер жағдайына байланысты
қойылған атау.
САРЫБЕЛ ауылы – Сарыбел ауылдық округіне қарасты әкімшілік – аумақтық бірлік. Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 28 шақырым жерде орналасқан. Жер жағдайына байланысты
қойылған.
САРЫТӨБЕ ауылы – Қоңырөлең ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 72 шақырым жерде орналасқан. Атау төбенің тас жыныстарына не
топырағының сары түсіне байланысты қойылуы болмаса, төбе басында үнемі салқын, сары жел
соғып тұруымен немесе төбе көлемінің үлкендігіне қарай аталуы мүмкін.
СҮПТАЙ ауылы – Жаскент ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 25 шақырым жерде орналасқан. Бұл атау Сопытай, Сыпатай деген
кісі есімдерінің немесе сыпатай тұлғалы сөздің өзгерген түрі болу керек.
ТӨМЕНГІ ПЕНЖІМ ауылы – Пенжім ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік.
Аудан орталығы Жаркент қаласынан 20 шақырым жерде орналасқан. Пенжім ауылының төменгі
бөлігінде орналасқан.
ТҰРПАН ауылы – Сарыбел ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 17 шақырым жерде орналасқан.
ҮЛКЕН ШЫҒАН ауылы – Үлкен шыған ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық
бірлік. Аудан орталығы Жаркент қаласынан 5 шақырым жерде орналасқан.
265

Ғылым және инновациялар: жаңалықтар, мәселелер мен жетістіктер

Ауыл алғашында «Малтық жүзі» және «Садық жүзі» деген екі жұрттан тұратын елді мекеннен
құрылған. Кейін екі жүз қосылып, адам саны мен жанұяның өсуіне байланысты «Үлкеншыған»
деп аталып кеткен.
ҮШАРАЛ ауылы – Үшарал ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 12 шақырым жерде орналасқан. Жіңішке арал, Ақарал, Досымбек
аралдарының (үш арал) орналасуына байланысты берілген.
ШЕЖІН ауылы – Бірлік ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік. Аудан орталығы
Жаркент қаласынан 33 шақырым жерде орналасқан. Шежін атауының бірінші сыңарындагы шеж
біздің тілімізде дыбыстық тұрғыдан өзгеріп, Шиш сөзі деп пайымдаймыз. Ал соңындағы –ін (–ен,
ын) зат есім тудырушы жұрнақ екенін, егін, бесін, иін, кебін, жиын, тәрізді сөздерден анық көреміз.
Олай болса, Пежін «сүйір, биік (төбе)» мәніндегі атау болуы ықтимал.
ШОЛАҚАЙ ауылы – Шолақай ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік.
Аудан орталығы Жаркент қаласынан 9 шақырым жерде орналасқан. Шолақай атауының бірінші
сыңарындағы шолақ «қысқа, келте» мәнінде айтылса, екінші сыңарындағы «ай» –қосымша. Бұл
атау әуел баста өзен аты болып, кейіннен сол өзен маңайына орналасқан мекен атына ауысқан.
ЫНТАЛЫ ауылы – Қоңырөлең ауылдық округіне қарасты әкімшілік-аумақтық бірлік Аудан
орталығы Жаркент қаласынан 98 шақырым жерде орналасқан. Ауыл атауы еңбекке ынталы деген
мағынада қалыптасқан.
Қорыта айтқанда, туған халқымыздың, бабадан мирас болып қалған атамекеніміздің
тарихы мен мәдени бастауларының өткеніне ден қойып, зерделеп зерттеу әр ұлтжанды аза
маттың қасиетті парызы. Біздер, қазақтар: ұлан-байтақ жерімізбен бірге аса бай мәдениетіміз
бен рухани құндылықтарымыз, тамыры терең тарихы бар ұлтпыз. Демек, осындай құнды мәдени
мұраларымызды зерттеу, зерделеу, насихаттау және одан әрі дамыту мәселесі келер ұрпақ пен
ұлттың болашағы үшін ауадай қажет екенін тұнық оймен түсінгеніміз орынды болады. Қазіргі
кезде елімізде жаңа топонимикалық саясат жүргізілуде. Осыған орай, ауданның топонимиясын
зерттеу жұмыстары кең көлемде атқарылып жатыр.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1 Жетісу энциклопедиясы.- Алматы: «Арыс» баспасы, 2004.-712 б.
2 Омаров Е.О. Жерұйық өлке. - Алматы, «Жалын» баспасы, 2003.-240 б.
3 Алматы облысының елді мекен атаулары (этимологиялық анықтамалық). Ред.басқарған
А.Кендірбекұлы. /Алматы, «Курсив» бас-паханасы. 2016.
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