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СЕКЦИЯ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІҢГІ БАЛАЛАРДЫҢ  ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУЫН 

ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 

Айтжанова А., педагогикалық факультетінің 1 курс студенті 
Ғылыми жетекшісі – Гинаятова А.А., оқытушы 

 
Батыс – Қазақстан  инновациялық – технологиялық университеті, Орал 

 
Жаңа қоғамның тізгінін берік ұстайтын еркін елдің ертеңі кемеңгерлерін оқыту, 

тəрбиелеу бесіктен баланың нəрсестелік шағынан басталып, ұдайы үздіксіз даму барысында 
қалыптасатыны белгілі. Баланы оқыту мен тəрбиелеуде мектепке дейінгі мекемелердің алар 
орны ерекше. Оқыту мен оқу əрекетінің тығыз байланыста болып, баланың ақыл ойының 
дамуында зор рол атқаратындығы белгілі. Ал оқыту барысында ақыл – ойдың дамуы, бүгінгі 
күннің басты талабы. Мектеп жасына дейінгі кез баланың логикалық ойлауын дамытудың 
негізгі кезеңі деп есептеледі. Балалардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту оқу 
материалының мазмұны арқылы, балалардың оқу іс - əрекетін ұйымдастыру құралы мен 
тəсілдері арқылы жүзеге асырылады. 

Əлемдік психолог-педагогикалық əдебиеттерде адамның логикалық ойлауын дамыту 
мəселесін А.Н.Леонтьев, С.П.Рубинштейн, М.Л.Гуров, Е.Кабанова–Меллер, Г.С.Костюк, 
Е.О.Зейлингер, Л.В.Занков, т.б. атақты ғалымдар теориялық тұрғыда қалыптастырған жəне 
де «Логикалық ойлау» ұғымына нақты анықтама берген  Н.Поспелов, Ю.А.Петров, 
А.Н.Леонтьев, А.Гибш сияқты авторлардың пікірлерін жүйенсек, «логикалық ойлау» 
дегеніміз - логика заңдылықтарын пайдалана отырып ұғымдарды, ой – пікірлерді, 
тұжырымдарды қолдануға негізделген ойлаудың бір түрі. Логикалық ойлау  дегеніміз – 
логика заңдылықтарын пайдалана отырып, ой-пікірлерді тұжырымдарды қолдануға 
негізделген ойлаудың бір түрі [3,57]. Баланың логикасын дамыту ұғымдарын өсіру, оқу-
 тəрбие үрдісіндегі ұдайы жүргізілетін жұмыс. 

Логикалық ойлауын  дамыту үшін тəрбиеші балалармен  түрлі жұмыстар жүргізіп 
отыруы тиіс. 

Логикалық ойлау  тəрбиесіне қатысты шаралар мыналар: 
1. Балаларды өз беттерінше қорытынды жасай алуға үйрету үшін   эвристикалық 

əдісті   пайдаланып   отыруы   қажет. Оқу материалдарын олардың ойлау қабілеті 
жетерліктей етіп ұйымдастыру. Балалардың сөйлеу қабілетін дамытып отыру олардың 
ойлауын дамытуға үлкен əсерін тигізеді. 

2. Балалардың мүмкіндігінше жақсы кабылдай алуына, елестердің тиянақты 
қалыптасуына тəрбиешінің шеберлігі қажет. 

3. Тəрбиеші оқу процесін жүйелі ұйымдастыруы, оқу іс-əрекетінде бала логикасын 
дамытатын мүмкіндіктерді көбірек пайдалануы керек. 

4. Балалардың жасаған нəтижелерінің өз беттерінше дұрыс-бұрыстығын тексерткізу, 
олардың тапсырманы түрлі жолдармен шешуге үнемі бағыттап отыру балалардың 
логикалық ойлауын тəрбиелеудің тиімді жолдары. 

5. Логикалық ойлауды тəрбиелеу бала психологиясын жан-жақты дамуымен  
тығыз ұштасып жатады. Бұл оның білуге құмарлығын, тану кызығуларын, көзқарасы мен 
сенімін тəрбиелеумен қоса жүргізілуі тиіс.  

Логикалық ойлаудың ерекшелігі -қорытындылардың қисындылығында, олардың 
шындыққа сай келуінде. Логикаға түскен құбылыс түсіндіріледі, себептері мен салдарлары 
қатесіз анықталады. Ұғымдар арасындағы байланыстар мен қатынастар логикалық ойлау 
жолымен ашылады. Бұл байланыстар мен қатынастардың дұрыстығын теріске шығаруға 
болмайтыны пікірлерде көрсетіледі. 
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БАЛАЛАРДЫ ЕРТЕ ЖАСТАН ДАМЫТУДА ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 
ПАЙДАЛАНУ ЖОЛДАРЫ 

 
Аңшыбекова М., педагогикалық факультетінің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Баймұханова Б.Қ., аға оқытушы 
 
                        Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 
 
Бала дүниеге келген алғашқы күндері мен айларында жəне ересек пен баланың өзара 

қарым-қатынасы қандай жағдайда, қалай қаланатын болса, баланың кейінгі өмірдегі қабілеті, 
мінезі, эмоциялық жəне денесінің даму жағдайы айтарлықтай дəрежеде соған тəуелді болмақ. 
Аталған мəселені көптеген отандық жəне шетелдік ғалымдар мен педагогтар, психологтар 
жəне басқалар зерттеу үстінде.  

Ресей ғалымдарының (Г. Б. Корнетов, М. Ф. Шабаев жəне б.) ойларынша ерте жастан 
тəрбиелеу ерекше əлеуметтік қызмет болып табылады. Жаңа туған нəресте уақытының көп 
бөлігін анасымен өткізеді, онымен тəрбиеленеді. Ана мен баланың арасындағы байланыс 
омыраумен қоректендіру арқылы бекиді. Оның денсаулықты сақтайтын маңызы бар жəне 
бала психикасының дұрыс қалыптасуына мүмкіндік береді.  

Ағылшын ғалымы, врач-педиатрі туғаннан бастап балалардың қарқынды зияткерлік 
жəне дене дамуы бағдарламасының авторы Г. Доманның ойы бойынша үш жасқа дейінгі 
балаларда ми қызметін ынталандыру есебінен баланы ерте жастан дамыту əдістемесі өте 
бірегей. Автор өзінің зерттеулерінде баланың интеллектісін жəне фотографиялық есте 
сақтауын дамытуға, сондай- ақ, күні бойы санаулы минуттар емес, тек секундтарды жұмсап, 
баланың алдағы жақсы оқуы үшін мықты іргетас қалауға болатынын ғылыми тұрғыда 
негіздеді.  

ХХ ғасырдың басында Қазақстанда мектепке дейінгі тəрбиелеу теориясының негізін 
салушылар Н.Құлжанова, О.Д.Мухля, Е.Л.Романова, М.Г.Солдатова, К.Д.Травина, 
М.Ф.Покровский, Ш.Бегімбетова сияқты жəне басқа көрнекі педагогтар мен қоғам 
қайраткерлері болды.  

Н.Құлжанова 1923 жылы Орынборда басылып шыққан «Мектепте дейінгі тəрбие» 
еңбегінде балаларды ерте дамытуға оның физиологиясы мен психологиясын ескере отырып, 
арнайы жағдайлар жасаудың қажеттігі туралы айта келіп, 3 жасар баланың даму 
ерекшеліктеріне тəн қарама-қайшылықты былайша белгілейді: бір жағынан, ол белсенді, 
білуге құмар, тапқыр, ұшқыр, сөйлегіш, тыңдағанды ұнатады, екінші жағынан, оның зейіні 
тұрақсыз, алынған ақпараттарды жалпылай алмайды, өзінің ойын қысқа айтады. 

Ерте жастан дамытудың көптеген əдістемелері мен технологиялары  бар. Олардың 
ішіндегі кеңінен таралып, қолданыста жүргендерін атап өтсек: 

• Монтессори əдістемесі 
• Вальдорф əдістемесі  
• Н. А. Зайцев əдістемесі 
• Глен Доман əдістемесі 
• Макато Шичида əдістемесі 
• Сеген  əдістемесі 
• Сесиль Лупан  əдістемесі 
• Железновтар əдістемесі 
• Масару Ибука əдістемесі 
Ерте жаста берілген тəлім – тəрбие, баланың бүкіл өміріне азық болмақ. Сондықтан 

ата-ана берген тəлім-тəрбие игілікті де пайдалы болуын қамтамасыз ету қажет. Бұл 
əдістемелердің барлығы балаларды дамытуда қолданылады. 
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КІШІ МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ АУТИЗМ БАЛАЛАРМЕН ЖҮРГІЗЕЛЕТІН 
ТҮЗЕТЕ-ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫ 

 
Бекетаева М., педагогикалық факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Халикова Б.Т., педагогика жəне психология магистрі, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
 Ресейлік тəжірибеде ең танымал К.С.Лебединская мен О.С.Никольскаяның аутизмді 
түзетудің кешенді медициналық-психологиялық-педагогикалық əдістемесінің негізгі 
ерекшелігі дəрігер, педагог пен психологтардың бірлесе, тығыз байланыста жұмыс жасау. 
 Өткен ғасырдың ортасынан бастап балалық ерте жастағы аутизмді зерттеулер 
басталуына қарамастан, қазіргі уақытқа дейін арнайы кешенді көмек көрсету жүйесі 
құрастырылмаған. Бұл жерде кейбір балаларды жалпы мектептегі арнайы сыныптарда оқыту 
тəжірибесі бар екенін айту керек. Бірақ сол балаларға арнайы психологиялық-педагогикалық 
қолдау көрсету қажеттілігі негізгі талап.  

Аутизммен ауыратын балалардың тəрбиесі күрделі, əрі арнайы дайындықты керек 
ететін мəселе. Аутизмен ауыратын балалардың ең ауыр дефектісі танымдылық 
қабілеттерінің дамымағандықтарында. Ми ауруына байланысты қабылдау процесінде , есте 
сақтау, сөйлеу, жауап беруінде, зейінде ауытқу болады.  

Арнаулы түзеу мектебінің 2 сынып оқушысы, 8 жаста, ол көпбалалы, толық жанұядан, 
тұрмыстары орташа, төрт баланың екіншісі, баланың өсіп-дамуына жағдай жасалған. Анасы 
невропотологтардан кеңес алып, дəрі-дəрмектерді уақытында алып балаға ішкізіп отырады. 
Қойылған диагнозы балалық ерте аутизм (РДА). Эмоциясы жиі бұзылады, жылайды, 
секіреді, қолдары дірілдеп, бір қимылды қайталай береді. 

Мұғалімнің ескертуіне көңіл аудармай жиі өз - өзіне кетіп, ұзақ отырады, ұжымнан 
оқшауланып отырғанды ұнатады. Жеке жұмысты жақсы көреді: кітаптарды қарайды, 
суреттерді бояйды, штрихтайды. Жабайы аңдарды, үй жануарларын атайды, көрсетеді, 
айырады. Жыл мезгілдерін, ай аттарын айыра алмайды, табиғат құбылыстарын жыл 
мезгілдерімен сəйкестендіре алмайды, өтілген əріптерді еске сақтады, буындап оқи алмайды, 
ол тек өзінің мұғалімін ғана қабылдайды.  

Ауырып қалып 3-4 күн үйде отырып қалса, мектепке келгісі келмей, сыныпта отырып 
жанұя мүшелерінің атын атап жылап шақырады. Қайтадан үйренгенше біраз уақыт өтеді. 
Кейде мұғалімнен жұбаныш іздеп тізесіне отырады, құшақтап еркелеткенді ұнатады, 
сыныптастарының айқай-шуын көтере алмайды, күлмейді, атын атап шақырғанда үндемейді, 
сөздері түсініксіз, бір сөзді қайталай береді, күрмеліп сөйлейді қимылдары импульсивті 
жүзінде қорқыныш басым болғанымен, аяқ астынан жүгіріп кетеді, мұғалімнің сөзін саналы 
түрде түсінбей қайталай береді, бəрін керісінше жасайды, тез-тез сөйлеп, ешкімді 
тыңдамайды, кейде ересек адам сияқты күрделі сөздермен сөйлейді, бірақ, мағынасын 
түсінбейді.  

Педагог-дефектологтардың мақсаты осындай балаларды қоршаған ортамен дұрыс 
қарым-қатынас жасай білуге дағдыландыру.  

Арнаулы мектептің негізгі мақсаты оқушыны оқыту барысында еңбекке дұрыс 
көзқарас қалыптастырып, еңбекқорлыққа баулу. Бұл оқушыны тек еңбек құралдарын дұрыс 
пайдалануға емес, ұжымда дұрыс еңбек ете білуге, жұмыс үстінде тəртіп сақтауға, еңбек 
құралдарын күтіп ұстауға тəрбиелеу болса, осы қыз баланы оқыту тəрбиелеу барысында 
мектеп ұжымы осы мақсатқа жетіп отыр.  

Жас ұрпақты тəрбиелеуде, оның бойындағы туа біткен табиғи мүмкіндіктерін дамыту, 
бағалу, сенім, үлгі көрсету, талап ету арқылы жауапкершілігін жетілдіруге, ынтымақтастық 
педагогикасын пайдалану арқылы жеке тұлғаны қалыптастыруға жол ашылады.  
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ЖЕТКІНШЕКТЕРДЕ КЕЗДЕСЕТІН ПРОКРАСТИНАЦИЯНЫҢ 
ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Болатова Ж., педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Халикова Б.Т., педагогика жəне психология магистрі, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
«Прокрастинация» сөзі соңғы кездері өте жиі қолданылып жүр, ол істі кейінге 

қалдыру дегенді білдіреді. Тапсырманы орындау процесін бөгей отырып, адам жұмысты 
бастау үшін өзін сағаттап дайындайды, бұл əрекеткейде күндерге созылып кетуі мүмкін. 

Прокрастинацияны жалқаулықпен шатастырмау керек, себебі жалқау адам маңызды 
жұмысты кезінде орындамағаны үшін алаңдамайды. Прокрастинация күйіндегі адам 
тапсырманы дəл қазір істеу керектігін түсінеді, бірақ қандай да бір себептермен міндеттерді 
орындау қажет немесе кейін де орындауға болады деп есептейді. 

Прокрастинацияны жалқаулықпен шатастырмау керек, себебі жалқау адам маңызды 
жұмысты кезінде орындамағаны үшін алаңдамайды. Прокрастинатор – өзіне ұнамайтын 
істер мен ойларды қайта-қайта ертеңге қалдырып, жанына жайлылық беретін қажет емес 
істермен айналысуды жөн көретінкісі. 

Калгари университетінің (Канададағыоқуорны) Пирс есімді профессоры бүкіл 
əлемнен жиналған 24 мың адамға сауалнама жүргізген. Олардың 95 пайызы істерін ертеңге 
қалдырады екен. Ал 25 пайыз респонденттер осы «дерттің» созылмалы түріне шалдыққан. 
«Прокрастинация» сөзі соңғы кездері өте жиі қолданылып жүр, ол істі кейінге қалдыру 
дегенді білдіреді. Тапсырманы орындау процесін бөгей отырып, адам жұмысты бастау үшін 
өзін сағаттап дайындайды, бұл əрекет кейде күндерге созылып кетуі мүмкін. 

Прокрастинация - уақыттың жауы. Не жұмыс істеп жарытпайсыз, не тынығып, сергіп 
қарық қылмайсыз. Жалқаулық деуге де, жайбасарлық деуге де келмейді. 

Əдетте, прокрастинатор өзінің істі соншама созатынына, тақалғанда қимылдайтынына 
қатысты «кешірімдісебеп» тауыпалады. Мысалы, олар  «шабыт күтіп жүруі»  мүмкін немесе  
«маған қысылтаяңда, асыққанда жақсы ойлар келе бастайды» деп өз-өзін сендіруі ықтимал. 
Бастысы, прокрастинацияның сылтауы көп жəне əр адам өз əрекетін əртүрлі ақтайды. 

Оның белгілері əрбіріміздің бойымызда бар дегенді жоғарыда айтып өттік. Түрлі 
мөлшерде. Тіпті, белгілі бар шамаға дейін ол қалыпты саналады. Алайда, адам өз уақытының 
көп бөлігін осылай өткізетін халге ұшыраса, онда ол шынында да үлкен проблема.  

Батыс психологтарының мəліметі бойынша, осы күні ересек адамдардың 20 пайызы 
прокрастинацияның созылмалы түріне шалдыққан көрінеді. Бұл жүре келе пайда болатын 
əдет болғандықтан, прокрастинацияның симптомдарымен күресуге болады жəне күресу 
керек. 

Тапсырманы соңғы сəтке дейін созып əкеліп, тақалғанда таңды таңға ұрып жұмыс 
істейтіндер əдетте денсаулықтарына айтарлықтай зиян келтіреді. Өте қысқа мерзімде 
ауқымды шаруа атқарғандықтан, адам өзіне физикалық жəне психикалық салмақ салады. 
Тамақтанып үлгермейді, есесіне, кофені немесе зиянды энергетикалық сусындарды шектен 
тыс пайдаланады. Ұйқысы қанбағандықтан қан айналым жүйесіне нұқсан келіп, жүректің 
жұмысына зияны тиеді. 

Адам өз-өзін кінəлай береді, стресс пайда болады, жұмыстың сапасына кері əсер етеді. 
Айналадағы адамдардың наразылығын оятады. Мүмкіндіктерді максималды пайдалану 
қабілетінен айырады. Бұл жағдайлар өз кезегінде келесі бір прокрастинацияның тууына есік 
ашып жатады. Сондықтан, осы бір «жұмбақ жаумен» күреске бел шешіп кірісу қажет.  
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МЕКТЕП  ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ 
МАЗАСЫЗДАНУЫНЫҢ АЛДЫН-АЛУ ЖОЛДАРЫ 

 
Ғилман Б., педагогикалық факультетінің 4 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Умбетова Г.М., педагогика ғылымдарының магистры, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қаласы 

 
Мектепке дейінгі жалпы білім беру бағдарламасында «Балаларды мектепке 

дайындауда бала бойындағы психологиялық өріс-еркіндік, батылдық, имандылық 
тəрбиелерін бала бойына сіңіріп, оларды жеке тұлға ретінде қалыптастыру жəне танымдық 
даму барысында айнала қоршаған өмірмен таныстыру»  қажеттілігін атап өткен. Сонымен 
қатар, Елбасымыз өз халқына жолдауында «Бүкіл əлемдегі  сияқты, Қазақстан  мектепке 
дейінгі білім берудің жаңа əдістеріне  көшу керек керек.  Басты міндет балаларымыздың 
мүмкіндіктерін теңестіру керек» делінген. 

Қазіргі кезде эмоциялық тұрақсыздықпен, сенбеушілікпен, жоғары алаңдаушылықпен 
ерекшеленетін мазасыз балалар саны едəуір көп ұлғайған. Мазасызданудың пайда болуы 
жəне орнығуы баланың жас кезеңіндегі қажеттіліктерінің қанағаттанбауымен байланысты. 
Мазасызданудың тұрақты бейнесі, көбіне жеткіншек жас кезеңінде көрініс табады. Ал оған 
дейін бұзылыстардың кең шеңберін өндіруші болып табылады.  Мектепке дейінгі 
ұйымдардағы баланың  жаңаны тану, алынған дағдылар мен үйренулерді тексеру  əрдайым 
балалардың мазасыздануының жоғарылауымен байланысты екенін психологтар байқады 
жəне де кейбір мазасыздану деңгейінің жоғары шегіне жетуі оқытуды белсендіріп, оны 
тиімді етеді. Бірақ егер де мазасыздану деңгейі осы шегінен асып кетсе, адамды байбалам 
жаулайды. Сəтсіздікке ұрынбауға тырысып, ол қызметіне көңіл аудармай кетеді немесе 
нақты жағдайдағы жеттістікке жетуге түгелімен беріліп кеткендігі соншалық, басқа 
ситуацияларда ол жеңіліс табады. Осының барлығы сəтсіздікті күшейтіп, баланың 
мазасыздануы жоғарылап, күнделікті  өмір кедергіге айналады. Мазасыз балалар үшін оқу 
жылдарының қаншалықты ауыр өтетінін ата – аналар да, тəрбиеші де жақсы біледі. Ал 
балалық кезең негізгі жəне балалық шақтың негізін қалаушы: бұл тұлғалық қалыптасу 
уақыты, өмірлік жолды таңдау, əлеуметтік нормалар мен ережелерді иемдену, бойға сіңіру 
кезеңі болып табылады. Егер де балада уайымының себебі өз - өзіне сенімсіздіктен болса, 
онда жеке тұлға да күмəншіл болып қалыптасады.  

Мамандық таңдау бұл адам үшін өзін сəтсіздікке ұшыраудан сақтану бағытына 
негізделген болып табылады. Құрдастары жəне тəрбиешімен қатынас жасау – қуаныш емес 
стресс болып табылады. Ауыртпашылық жəне де мазасыздық бойын алып тұрған баланың 
интеллектуалдық дамуы оның ойлау бірегейлігімен, құмарлығымен, шығармашылық 
қабілеттерінің дамуымен сəйкес келмейді, өйткені шығармашыл адам - ол ерікті жəне 
тəуелділікке бел буатын адам.  

Ерікті бала жаңа қалыптаспаған көзқарас пен шешімді ұсынуға қорықпайды, өз 
жолымен жүргісі келеді, көпшіліктің мақұлдағанына қарсы келеді. Ал мазасыз балалар - 
кешеннен қабылданған, нақтыланған бірақ көптеп тексерілген өмір нұсқаларының құлы 
болып қалады.  

Əр жас кезеңдері үшін, мазасызданудың тұрақты көрінісі немесе шынайы қатерсіз – 
ақ,  көптеген балаларда жоғары үрейді тудыратын белгілі бір аймақтар ақиқат объектілер 
болады. Бала өзінің күшіне қабілеттілігіне күмандана бастайды. Бірақ мазасыздану сабақтағы 
əрекет қана емес, жекелеген құрылымды да бұза бастайды. 

Сондықтан жоғарылаған мазасызданудың пайда болуы себептерін білу, мектеп 
жасына дейінгі балалардың адекватты құлығының қалыптасуы жəне мазасызданудың 
төмендеуіне септігін тигізетін түзету – дамыту жұмыстарын жасап шығаруға жəне 
уақытында жүргізілуіне əкеледі. 
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ВИРТУАЛЬДЫ ЖƏНЕ ИНТЕРНЕТ ТƏУЕЛДІЛІГІНІҢ ПСИХИКАЛЫҚ 
АСПЕКТІЛЕРІ. 

 
Ермекова А. Д., педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі– Умбетова Г.М., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық- технологиялық университеті, Орал 

 
Қоғамдағы өсіп келе жатқан компьютеризация жəне интернетизациямен байланысты 

шетелде 1980 жылдарда бастау алған виртуалды жəне интернетті патологиялық пайдалану 
проблемасы өзекті бола бастады. Сол себепті бұл зерттеу жұмысында виртуалды жəне 
интернет-тəуелділік мəселесі алынып отыр.  

Виртуальды жəне интернет-тəуелділігі көптеген ғалымдарды жəне көптеген ғылымдар 
саласындағы зерттеу жұмыстарында үлкен алаңдаушылықты көрсетіп отыр. Себебі қазіргі 
таңда мыңдаған миллион адамдардың кəсіби əрі күнделікті өмірі осы интернетке, 
компьютерге тəуелді. Жастардың көпшілігі копьютерлік виртуалды жəне интернет 
тəуелділігінің ықпалында, ал бұл қатерлі психикалық ауру болып табылады.Сондықтан да 
қоғам бұл мəселенің қауіптілігі мен маңыздылығын түсінуі қажет. 

Өркениеттілік компьютерлік желілердің негативті əсері кəмелетке толмағандардың 
қылмыстық бағдарларын жəне тəуелділікті қалыптастыруы ерекше қауіп тудырады. Оның 
тұрақтылығы: тұрақты тəуелділіктің дамуы, мұнда кəмелетке толмаған бала тек қана 
интернеттегі жұмыс жайында ойлайды, егер үйде интернетке қосылу мүмкіндігі болмаса 
компьютерлік клубқа түсу үшін туыстарынан ақша тасиды, интернеттен тым көп уақыт 
отырады (мектептегі сабақтарынан жиі қалады, ұйқысы қанбайды, жəне т.б.). Сондықтан да 
аталған тақырып қазіргі таңда еліміздің болашағы болып табылатын жастарды тəрбиелеу 
мəселелері арасындағы ең өзекті мəселе.  

Ғылыми жұмысымның зерттеу мақсаты виртуалды жəне интернет-тəуелділік 
құбылысының негізін аша отырып жеткіншек жастағы балалардың психологиялық даму 
ерекшеліктеріне ықпалын зерттеу, тəуелділіктің туындау себебін анықтау жəне оның алдын-
алу шараларын іздестіру. Осы виртуалды жəне интернет-тəуелділік феноменін 
психологиялық зерттеудің негізін қалаушы екі американдық: клиникалық психолог 
Кимберли Янг жəне психиатр И.Гольдберг.  

Жеткіншек шақтағы балалардың виртуалды жəне интернет тəуелділігінен арылуының 
тəжірибелік-эксперимент жұмысының нəтижесі жүргізу кезінде біріншіден «интернет жəне 
компьютерлік ойындардан тəуелділікті анықтауға арналған тест-сұрақшасы» 
диагностикалық əдістеме өткізілді. Өткізілген 17 сұрақтан тұратын диагностикалық 
əдістемеде 8а жəне 8ə сыныптары алынды. Олардың қрытындысы бойынша сыныптың 
екеуінде де (8 «А» жəне 8 «Ə») оқушылардың басым бөлігі  «Интернет жəне компьютерлік 
ойындардан тəуелділікке» шалдыққанын көрсетіп отыр. Алайда, бұл диагностикалық 
əдістеме, нақты айқын диагноз қоюға негіз бола алмайды. Сондықтан да аталған тақырып 
бойынша мынадай диагностикалық əдістемелер қарастыруға болады: К.Леонгардтың тест-
сұрақшасы, Т.И.Балашованың депрессия шкаласы қолданылды. К.Леонгардтың тест-
сұрақшасының нəтижелері бойынша сыныптың екеуінде де, ұқсас тенденциялар байқалды: 
екі сынып оқушыларында да жеке тұлғаның қозулы, дистимді жəне үрейлі-күмəншіл тип 
деңгейі жоғары. 
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ҚАЗІРГІ ҚОҒАМДАҒЫ ТҮРЛІ ТҰЛҒАЛЫҚ ТИПТЕР ҚҰРЫЛЫМЫНДАҒЫ 
ПЕРФЕКЦИОНИЗМ МЕН НАРЦИССИЗМ МƏСЕЛЕЛЕРІ   

Жақсылықова Н.Б., педагогикалық факультетінің 2 курс студенті 
Ғылыми жетекшісі – Баймуханова Б.К., аға оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал  

  
Соңғы онжылдықтарда «перфекционизм» феномені (лат. – perfectio - кемел)  

клиникалық психологиядағы эмпирикалық зерттеулердің қарқынды пəніне айналды. Жалпы 
түрде термин тұлғаның əрекеттің санасыз жоғары стандарттарына ұмтылу жəне одан 
қанағаттану қабілетсіздігін білдіреді. Перфекционизм зерттеулері бұзылыстардың 
(депрессия, мазасыздық бұзылысы, тамақтану əрекетінің бұзылысы) эпидемиологиялық 
қатынасындағы жəне іс-əрекеттегі  өнімділітің төмендеуі тығыз байланысы үлкен мағынанға 
ие. Осы күнгі аз зерттелген мəселелер перфекционизмнің түрлі тұлғалық типтердің 
дисфункционалды ерекшеліктерімен өзара байланысы мəселесіне арналады. 

«Перфекционимнің» одан да кейінгі құрылымына ұқсас дəстүрлі ерекшеліктер 
комплексі нақты конституционалды тұлғалық типтермен байланысты болды. Дəл осылай, 
депрессивті психопатияны сипаттаған кезде келесідей қасиеттер үйлесімділігін белгілейді: 
қарапайымдылық, қобалжушылық, өзін-өзі талдауда икемділік, шешім қабылдауда 
қиыншылықтар, міндетті көп жұмыс жасау икемділігі кезінде өз-өзіне , табысқа жетерде 
қуаныштың болмауы.  

Перфекционизм» ұғымына анықтама беруде негізгі ғылыми амалдар қарастыруда, 
перфекционизмнің негізгі құрылымы сипатталады. Бейімделген жəне бейімделмеген 
перфекционизмге ерекше назар аударылады. Қазіргі қоғамдағы перфекцонизм мен 
нарциссизмнің өзара байланысы əлеуметтік-мəдени феномен ретінде көрсетіледі. Қазіргі 
қоғамдағы индивидтердің мінез-құлықтағы перфекционисті-нарцисстік тенденциялардың 
көрінулері мен мəселелері айтылуда. Перфекционизм соңғы уақытта шетелде де, Ресейде де 
кең талғыланатын мəселе болп табылады. 60-80 жылдарда шетелдік клиникалық психология 
мен психтерапияда перфекционизм туралы теориялар қарқынды жасалды.  

Классикалық анықтамаларда бұл ұғым тұлғаның асажоғары стандарттар орнату жəне 
нəтижесінде солардың нəтижелерінде қанағаттану мүмкін еместігі тенденциясы деп 
түсіндіріледі.  

П.Б.Ганнушкин депрессивті жəне циклоидті психопатияларының толықтай 
сипаттамаларын берген болатын. Бұл типтегі тұлғаларға кінəлау сезімі, өткен қателіктері 
үшін қжданы алдында азарп шегу үйреншікті нəрсе болып табылады.  Ондай тұлғаларға 
жұмыс жасау қиын, себебі жасалған жұмыс негізінде тек кемшіліктерді, алдағы жұмыстарға 
кірісу үшін кедергілерді байқайды.  

Жапониялық психиатрлардың еңбектерінде монополярлы депрессия ауруы бар 
науқастарға тəн тұлғалық аурудың алдын алмаса, «статотимия» ауруына шалдығатынын 
ескертті. Статотимиялық белгілерге: педантизм, өзіне деген жоғары талап қоюшылық, 
қанағаттанбау сезімінің тұрақтылығы, бастаған жұмысты аяғына дейін апару, жауапкершілік, 
ар-ұят, ынталылық, қайсарлық, мұқияттылық тəн.  

Бүгінгі таңда қарастырылып отырған мəселенің əлеуметтік аспектілері онша түсінікті 
еместігін атап өткен жөн. Заманауи қоғамдағы перфекционистік тенденциялардың көрінісі 
мен себептері туралы пікірталастар жалғасуда. 
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ГЭМБЛИНГТІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖƏНЕ ƏЛЕУМЕТТІК НЕГІЗДЕРІ 

Жалғасова А.Б., педагогикалық факультетінің 2 курс студенті 
Ғылыми жетекшісі – Баймуханова Б.К., аға оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал  

  
Гэмблинг ағылшын сөзі «gambling», «togamble» етістігі «құмар» ойындар ойнау 

дегенді білдіреді. Ойыншылардың басым көпшілігі тұрақты түрде бағаланады, бірақ 
негізінен күнделікті жағымсыз эмоциялардан бас тарту мақсатында түсінікті жəне 
алаңдаушылық, депрессия, ашулану, қызғаныш, қорқыныш себептерге алып келеді. Қоғам 
мен биліктің жақтыруын алып, дəл осы əлеуметтік функция аясында батыс елдерде нығайды. 
Гемблинг ойыншылардың негізгі күші мен негізгі əлеуметтік идеялардан алаңдатпайтын бос 
уақытты өкізу дəстүріне айналды.Əлеуметтанушы Джон Роузкранс бұл топтың мінез-
құлқына «шартты ағымның мінез-құлқы» деген атау берген. Екінші ұғым – бұл 
«проблемалық құмар ойындар». .«Ойынның құмарлығы» термині өткен ғасырдың 80-
жылдардың соңынан бері бар. Проблемалық құмар ойындар көбінесе 2 жастан 55 жасқа 
дейінгі адамдарға тəн, бірақ жасөспірімдерге қатысты жағдайларды құжаттайды. 2006 жылы 
американдық Нью-Джерси штатының əлеуметтанушыларынымен жүргізілген қызықты 
детальда проблемалық құмар ойынынан зардап шегетіндердің төрттен бір бөлігі (24,7%) 
əйелдер екені анықталды. Проблемалық Құмар ойындардың ойыншылардың нəсілдік жəне 
этникалық ерекшеліктері арасындағы қатынастар туралы деректер жоқ. Сонымен қатар 
ойыншылардың білімі, тіпті олардың қаржылық жағдайы да маңызды емес. Австралияда, 
Ұлыбританияда, Құрама Штаттарда жəне Канадада құмар ойындарға байланысты жиырма 
жылдан астам психологиялық мəселелерді зерттеудің нəтижесінде  құмар ойыншылардың 
төрттен бірі ұзақ мерзімді депрессия белгілері болғанын көрсетті. Олардың тəбеті болмайды, 
жиі ұйқылары бұзылады жəне көбінесе еңбек өнімділігі төмендейді. Ал 19% бұрын болмаған 
алкогольді ішімдіктерге құштарлығы байқалды. Мəселелік құмар ойындарын емдеу 
əдістерінің  жайында əлемнің жетекші психологтары арасында даулар бар. Кейбіреулер 
мінез-құлық терапиясы ең тиімді деп санаса, ал басқалары когнитивтік терапияға көбірек 
сенеді, ал үшіншілері екеуін де пайдаланады. 
 Осы уақытқа дейін бірде-бір ел проблемалық құмарларды емдеуге, тоқтатуға немесе 
жеңілдетуге арналған дəрі-дəрмектерді тіркемеді. Психологтар ең тиімді отбасылық терапия 
деп атайды: науқастар өздерін таныстыру, өз туыстарына жəне достарына олардың 
проблемалары туралы айтуға ұсынылады.15 жыл бойында проблемалық гемблинг жағдайы, 
аз ғана ырғақпен болса да, өсуде. Интернеттің пайда болуын ескере отырып, құмар 
ойындардың жаңа түрлері пайда болды жəне бос уақыттарда адамдар үлкен ақшаны ұтып 
алу үмітпен өз қалтасындағы ақшаларының бөлігін тəуекелге бел буады.  Мүмкін, бұл 
ауруды түбегейлі жою мүмкін емес шығар, бірақ күш-жігерді біріктіруге жəне оған 
ұшыраған адамдардың санын барынша азайтуға барлық негіз бар. Шындығында, 
проблемалық құмар ойындардың пайда болу қаупін барынша азайту бүкіл аймақтың 
дамуына қажетті жəне қанағаттанарлық шарты болып табылады. 
 Гэмблингті емдеу əдістерінің жағдайында əлемнің жетекші психологтары арасында 
көптеген пікірлер қалыптасқан. Кейбіреулері мінез-құлық терапиясын тиімді деп есептесе, ал 
басқалары когнитивтік терапияны ұсынады. Фармакологиялық терапия аталған 
психотерапиялық əдістермен бірге əр түрлі ауыр дəрежелі депрессияға ұшырағандарға 
қолданылады. 

Қазіргі заманғы қоғамдарда гэмблинг, оның əлеуметтік функцияларына қарамастан, 
əлі күнге дейін бос уақыттың таза нысаны ретінде кеңінен танылмайды. Проблемалық 
гэмблинг психикалық бұзылыстардың түрлі ауыр дəрежелері мен суицидке апарады. 
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МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЖАЛҒАН АЙТУҒА ДЕГЕН ҚАРЫМ-
ҚАТЫНАСТАРЫНЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ  

 
Жаңбырбаева А., педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Мухамбетжанова М.Б., əлеуметтік ғылымдар магистрі, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
Бала ата- анасының үмітін ақтауға тырысады. Көптеген балалар өзінің болашағы 

жақсы бағаға байланысты деп есептейді. Егер сол бағалар үмітін ақтамаса, сабақ үлгерімі 
нашарласа, онда бала өтірік айтудан басқа амалы жоқтығын сезінеді. Егер балаңызды 
адалдыққа, өтірік айтпауға тəрбиелегіңіз келсе. онда оның ащы, жағымсыз шындығын 
тыңдауға дайын болуыңыз қажет.  

Өзінің сезімдері туралы(жақсы- жаман болсын, күлкілі болсын өтірік айтуына жол 
бермеңіз. Сезімдері туралы айтып берген əңгімесін сіздің қалай қабылдағаныңызға 
байланысты балаңыз іштей «шынымен де шындықты айту жақсы нəрсе ме»деген ой түйеді. 
Егер баланы шындықты айтқаны үшін жазаласа, онда олар өзін қорғап қалу үшін өтірік айта 
береді. Кейде олар қиялдайды, күнделікті өмірінде жетіспейтін таңғажайып нəрселерді ойдан 
шығарады. Баланың айтқан өтірігі оның жан дүниесі туралы шындықтың бетін ашады: оның 
қорқынышы мен үміті, болашақта кім болатыны туралы арманы, не істегісі келетіндігі 
жайлы. Балаңызға шынайылық пен үмітінің арасындағы шекераны түсіндіргіңіз келсе, 
өтіріктегі мəліметті пайдалану қажет. Егер сіз қызыңыздың математика сабағынан бақылау 
жұмысын нашар жазғанын білсеңіз, оған бетінен алып: «Бақылау жұмысы қалай өтті? Бұл 
жолы сен мені алдай алмайсың! Мен мұғаліміңмен сөйлестім жəне жұмысты нашар 
орындағаныңды білемін», - деп айтудың қажеті жоқ. Оның орнына балаңызға: «Мұғалімің 
математикадан бақылау жұмысын нашар жазғаныңды айтты маған. «Мен саған қалай 
көмектессем екен» деп ойланып, уайымдап отырмын» деп жанашырлық көңілмен тура 
айтыңыз. Егер балаңыз сонда да өтірік айтуын қоймаса, айқай- шу шығарудың, ақыл- өсиет 
айтудың қажеті жоқ. Тек сөзбен жəне іспен жауап беру керек. Бала ата- анаға өтірік айтудың 
қажеті жоқ екендігін түсінуі тиіс. Өтірік шындығында да көптеген мағынаға ие.  

Өтірік – қулықтың бір түрі. Есейген сайын бала өтірікті нəзік түрде айтуды үйреніп, 
əдетке айналдырып алады, алдымен байқаусызда, ал кейін саналы түрде. Сондықтан мұндай 
жолға түспесін десеңіз, ертеден балаңызды өз сөзі үшін жауап беретіндей етіп тəрбиелеңіз. 
Баланың өтірігінің алдын алуға бола ма? Отбасында өтірік айтудың қажеті жоқ жағдайларды 
қалыптастырыңыз. Егер бала ата- анасына өзінің құпияларын сеніп айта алатынын білсе, 
оның əрекеттері талқыланып, дұрыс деп қарастырылса, ал жазалану тəрбиелеу əдісі ретінде 
қолданылмаса, онда өтірік айтудың себебі ешқашан туындамауы мүмкін.  

З.Вагин мен П.Экман өздерінің кітаптарында екі негізгі жалған айту түрін ажыратады: 
үнсіздік (шындықты жасыру) жəне бұрмалау (жалған ақпарат беру). Сондай-ақ, мынадай 
жалған айту түрлері бар, мысалы: эмоцияның шын себебін жасыру, шындықты алдау түрінде 
хабарлау, жартылай ақиқат пен шатастыратын жалтару. Ақыр соңында, алдау белгілерінің 
екі түрі бар: ақпараттың жайлып кетуі (өтірікші өзін абайсызда ұстап береді) жəне ақпарат 
алдаудың бар екендігі туралы (өтірікшінің мінез-құлқы оның өтірік айтып тұрғанының 
дəлелі). Ақпараттың жайылып кетуі жəне алаяқтықтың болуы туралы ақпарат қате болып 
табылады. Бірақ қателіктер үнемі болмайды, кейде өтірікші мінсіз əрекет етеді.  

Егер өтірікшіге дұрыстап қарасаңыз, оның мінез-құлқындағы кемшіліктерді байқай 
аласыз. Мəселе біз сенгіміз келетін нəрсеге сенетініміз жəне бұл қырағылықты өлтіреді. 
Жалғандықты анықтау үшін, сіз салқындықты  ұстап, эмоцияларды тастамаңыз. Бүгінгі күнге 
дейін екі негізгі белгілер бар - бұл ақпараттың ақаулығы, алаяқтықтың бар екендігі туралы 
фактілер мен ақпарат. 
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ОҚУШЫ ҚЫЗДАРДЫҢ ӨМІРДЕ ƏЛЕУМЕТТІК РӨЛІН АНЫҚТАУҒА 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ДАЯРЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Жарасова А., педагогикалық факультетінің 4 курс студенті 

Ғылыми жетекші – Джонисова Г.Қ., педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

Қазіргі таңда Қазақстанда тұлғаның қалыптасу шарттарында күрделі өзгерістер болып 
жатыр. Жеке тұлға – бұл адам болмысы, ең негізгісі адами бейнесі басқа биологиялық түрде 
ажыратылуы. Адам əлеуметтену процесінде жеке тұлға болып қалыптасады жəне индивид 
əлеуметтік қатынасқа түскенде жеке тұлға болып қалыптасады. Əлеуметтену индивид 
əлеуметтік «Мен»-нің қалыптасу процесі. Ол индивидтің барлық формаларды мəдениетті, 
тəрбие мен оқытуды меңгергенін қарастырады. Бұл процесс тəрбие нəтижесі ретінде болады. 
Яғни əлеуметтенудің екі жақты бағыттары болады: адамның өзі əлеуметтік дағдыларды 
игеру үшін барлық күш жігерін салады, жəне қоғам тəрбиелеу мен оқыту арқылы мəдениетке 
оны қалыптастырады.  

«Қазақстан əйелдері еліміздің болашағы» атты республикалық  форумда сөйлеген 
сөзінде Елбасы Н.Ə.Назарбаев  «Бүгінгі қоғамда қыз бала, əйел ананың рөлі күннен күнге 
артуда: біріншіден, əйелдің қоғамда, отбасында орны ерекше, əлеуметтік-экономикалық 
қатынас жүйесінде халықаралық құқықтары, міндеттері, мүдделері айқындалған 
тұлға.Екіншіден, саяси күштің объектісі, қозғаушы күші.Үшіншіден, жалпы қоғамда, 
өндірісте, басқару мекемелерінде, отбасында ерекше нақтыланған орны бар» деп атап өтті. 
Қазақстан экономикасы қарқынды дамыған сайын гендерлік саясаттың  алатын орны ерекше 
аталып жүр.  

Қыздар тəрбиесі қоғамда рухани құндылықтарды, ұлы мұраттарды иманды жəне 
инабатты бəсекемен қалыптастырады. Бұл адамның ішкі түйсігіне өте қажет қасиеттерді алға 
шығарады. Сол адамдық қасиеттерді бойына сіңіре білген жандардан тараған ұрпақ ақыл мен 
алғырлықтың бүкіл бітім-болмысын одан да артығырақ жақтырады. Қызды тəрбиелеу, өсіру 
– ең маңызды мəселе. Қыздардың тəрбие мəселесінің кейбір маңызды жақтарында (қыз 
тəрбиесіндегі адамгершілік-жыныстық жəне моральдық-этикалық тəрбие, тəртібі нашар 
қыздармен  жұмыс, т.б.) Қ.Бөлеев, А.А.Аманжолова, Г.Т.Алдамбергенова, А.Дайрабаева, 
Ұ.Ə.Есім, Ш.Жалғасова, А.О.Исабекова, М.М.Мамбетова, Ж.Т.Сарыбекова, 
М.Д.Шағырбаева т.б ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізді. Олар жалпы білім беретін орта 
мектептердегі қыздар тəрбиесінің теориялық негіздерін, мазмұнын, əдіс-тəсілдерін, 
ұйымдастыру түрлерін қарастырып, тəрбие міндеттерін шешуге көңіл бөлді.  

Қыздардың  тəрбиесіне байланысты педагогикалық  ойлардың дамуының əлеуметтік, 
тарихи, педагогикалық жағдайының қалыптасуы, түрлі тарихи кезеңдегі қыз балаларды 
тəрбиелеу ерекшеліктері жəне  тарихтағы қайраткер тұлғалардың тəрбиелік көзқарастары 
мен ұтымды ой-пікірлері, қазақ қыздарының  тəрбиесі туралы педагогикалық даму 
тенденциясы қарастырылады. Жоғары сынып оқушылары  жасында қыздарды отбасы-
некелік өмірге дайындау педагогикалық-психологиялық міндеттердің бірі болып табылады. 

Көптеген психологиялық зерттеулер отау тіккен қыздардың  отбасылық өмір, отбасы-
некелік қатынастар жайлы ойланбайтындығы анықталған. Соның салдарынан көптеген 
жастар үйлене сала ажырасып жатады. Жастарды отбасы-некелік өмірге дайындау мəселесі 
қай кезеңде болмасын өзінің өзектігін жоймайтын феномен.  
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ СӨЙЛЕУ ТІЛІНДЕ МҮКІСТІГІ БАР 
БАЛАЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ТҮЗЕТЕ-ДАМЫТУ ЖҰМЫСТАРЫ 

 
Жасболатова Г., педагогикалық факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Халикова Б.Т., педагогика жəне психология магистрі, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
Қазіргі заманда білім берудің даму жүйесінің кезеңіндегі ең басты мəселе, ол баланың 

психикалық жəне физикалық даму ерекшеліктеріне, мүмкіндіктері мен біліктеріне сай 
тұлғасының қалыптасуына жағдай туғызу.Дамуында ауытқуы бар жəне психикалық дамуы 
қалыпты балаларды интеграциялау арқылы білім беру мəселесі - ең өзекті жəне қажетті 
проблема болып  отыр. 

Білім алу қажеттіліктері ерекше балаларды жалпы білім беру мекемелеріне 
интеграциялау - ол дамуы жоғары барлық мемлекеттердің мəселесі болып отырған бүкіл 
əлемдік процесс. Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балаларға мұндай түрде білім беру 
əртүрлі сипаттағы себептерден туындап отыр. Бұл мəселелерді белгілі бір құқықтық, мəдени, 
экономикалық деңгейге жеткен қоғам мен мемлекеттің əлеуметтік тапсырысы деп белгілеуге 
болады. 
 Зерттеудің мақсаты: мектеп жасына дейінгі сөйлеу тілінде мүкістігі бар балалармен 
жүргізілетін түзете-дамыту жұмыстарын қарастыру. Сөйлеу тілінің жалпы дамымауы - есту 
қабілеті мен зияты əдеттегідей дамыған балалардың дыбыстық, мағыналық жағына катысты 
сөйлеу тілі жүйесінің барлык компоненттерінің калыптасуының бұзылуынан болатын 
əртүрлі күрделі тіл кемістіктері. 

Сөйлеу тілінің жалпы дамымауын Ресейлік дефектология ғылыми зерттеу 
институтының Р.Е.Левина бастаған ғалым кызметкерлер (Н.А.Никашина, Г.А.Каше, 
Л.Ф.Спирова, Г.И.Жаренкова жəне т.б.) 50-60 жылдары мектеп жасына дейінгі жəне мектеп 
жасындағы балалардың тіл кемістіктерін жан-жақты зерттеулердің корытындысының 
нəтижесінде ғылыми тұрғыдан негіздеді. Сөйлеу тілінің жаппы дамымауы алалия, афазия, 
ринолалия, дизартрия сияқты күрделі сөйлеу патологияларының түрлерінде де байқалуы 
мүмкін. 

Қазіргі таңда Қазақстанда инклюзивті білім беру жүйесі қарқынды дамып келеді. Бұл 
дегеніміз білім берудің жаңа, сапалы  деңгейіне өтудеміз деген сөз. Бұл біздің 
балаларымыздың денсаулықтарындағы ақаулықтарды ерте жастан анықтап, түзетуге 
мұмкіндік туғызады.  

Сөйлеу тілінің жалпы дамымауының классификациясын негізге ала отырып, сөйлеу 
дефектісінің қаншалықты деңгейде екендігін дұрыс анықтау арқылы мектепке дейінгі 
ұйымдағы арнайы логопедтік топтағы баламен түзете-дамыту жұмыстарының логопедиялық 
жəне жалпы педагогикалық əдістері қалыптасып келеді. Ол балаға тиімді түзете-дамыту 
көмегінің кешенді түрін беруге мүмкіндік туғызады. Түзете-дамыту  процесіндегі мектеп 
жасына дейінгі баланың сөйлеу тілінің жалпы дамымауын жоюдың ең маңызды қадамы 
логопед пен тəрбиешінің өзара байланыстарының тиімді жолға қойылып, дұрыс 
жоспарланып, тиімді əдіс тəсілдерді пайдалануы болып табылады. Логопедтік жұмыс жүйелі 
болуы үшін  əр баланың қажеттіліктерін қанағаттандыратын, олардың жеке даму 
ерекшеліктері мен жас мөлшерін ескере отырып жасалған жеке дифференциалды бағдар 
болу керек.  Осы аталғандардың барлығы жүйелі түрде, дер кезінде жүзеге асырылып жатса, 
онда инклюзивті білім берудің тиімді нəтижесіне де қол жеткізуге болады. 

Инклюзивті білім беруді тиімді ұйымдастыру арқылы біз мүмкіндігі шектелген 
тұлғалардың ақаулықтарын ерте жастан түзетуге, олардың қоғамның тең құқылы 
азаматтарына айналуларына, ата ананың баласының ертеңіне сеніммен қарауына, арнайы 
білімді қажет етпейтін тұлғалардың оларға мүсіркеп қарамауына жағдай жасалады. 
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ЖЕТКІНШЕК ШАҚТАҒЫ ДАҒДАРЫСТЫ АЛДЫН АЛУ ЖОЛДАРЫ 

Жексенбаева А., педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 
Ғылыми жетекшісі – Умбетова Г.М., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 
 

Батыс Қазақстан инновациялық- технологиялық университеті, Орал 
 

Балалық шақтан өткен, бірақ ересектікке əлі жетпеген 11-15 жас аралығындағы, 
балаларды психологияда жеткіншек жас кезеңдегілер деп атайды. Бұл жас кезеңі өтпелі 
кезең, қиын жас, проблемалы т.б. көптеген қосымша белгілерге бай. Оның барлығы осы жас 
кезеніңде жүретін психофизиологиялық процестермен байланысты. Бұл жас аралығында 
бала ағзасы дамуының бір сатысынан екінші сатысына өтіп, ал əлеуметтік статусы бойынша 
олар əлі балалық шақта жүрген кезең. Психологияда мұндай құбылыс даму дағдарысы деп 
аталады. 

Ең алғаш осы мəселе бойынша зерттеу жүргізген П.П.Бельский (1917 ж, 1924 ж) 
болды, ол өз мінез-құлқы шамасынан ауытқыған, кəмелетке жасы толмаған балаларды 
қарастырады. П.П. Бельский өзінің 30 жыл уақытын заң бұзушы балалар мен 
жасөспірімдердің ішкі əлемін зерттеуге арнады. Бірақ та оның теориялық позициясы 
жеткіліксіз болған. 

Елбасымыз Н.Назарбаев жаңа жағдайға сай біздің бəрімізді алаңдататын мəселе- 
білімді, кəсіби даярлығы адамды тəрбиелеу ғана емес, қоғамдық өмірдің барлық саласында 
ұлттық дүниежүзілік құндылықтарды қабылдауға қабілетті рухани жəне адамгершілік 
тұлғаны қалыптастыру керек екенін атап көрсетті. Жеткіншек жастағы дағдарысты алдын 
алу жолдары ең алдымен, отбасы да, қоршаған ортасына байланысты болады. Оған ең 
алдымен мотивация беру керек, қоршаған ортаға деген əлеуметтік танымын, сана- сезімін 
бірлестікке іске асыруға қол жеткізу керек. Зерттеу жұмыстарын жүргізіп, көптеген 
тренингтер арқылы анықтауға болады. Жеткіншек өтпелі кезеңнің ең басты процесінін бірі 
— жеткіншектің өз ата-аналарымен, мұғалімдерімен жəне жалпы үлкендермен, 
құрбыларымен, барлық жағдайы бойынша өзіне тең немесе тең еместермен қарым-
қатынасыңда қайта бейімделу байқалады. Бұл қайта бейімделу жағдайы бірте-бірте болуы 
мүмкін немесе аяқ астынан мінез көрсетеді. Жеткіншек үшін үлкендер мен өз қатарластары 
мəртебесінің деңгейі бірдей болмайтындығынан қайта бейімделу процесі əртүрлі көрініс 
береді. Өз құрбыларымен қарым-қатынаста болуға деген қажеттіліктің орнын ата-аналары 
толтыра алмайды, ол баланың бойында 4-5 жасында басталады да, жасы өскен сайын 
дамиды. Құрбы-құрдастарымен қарым-қатынастың болмауы мектеп жасына дейінгі 
балалардың жеке тұлғалық коммуникативті мүмкіншіліктері мен ақыл ойының дамуының 
кешеуілдеуіне айтарлықтай əсерін тигізеді. Жеткіншекдердің мінез-құлықтары мен іс-
əрекеттері өз мəні жағынан ұжымдық-топтық болып табылады. 

Жеткіншектерді өмір ортасының қарама-қайшылықтары қызықтырады, бұл 
жастағылардың қажеттілігі — өздерінің айналадағы адамдарға деген қарым-қатындсын, 
əлемдегі өзінің орнын табу. Білім жеткіншек үшін еңбектің бастысы болып табылады. 
Өкінішке орай, кейбір жеткіншекдердің оқу пəндеріне деген ықыласының төмендеуінің 
əсерінен сабақ үлгерімі нашарлайды. Ғылым мен мəдениеттің əртүрлі саласымен қызыға 
айналысу негізінен жеткіншекдерге тəн. Жеткіншек өзіне дос болатын адамды өз 
ұжымындағы жолдастарының арасынан табады. Жеткіншектін досы — ол тек бірге 
ойнайтын, жанжалдасып қалдтын, татуласатын, бірге сапарға шығатын жолдас қана емес. Ол 
— жеткіншектің екінші өзі, ол оның ойын білетін қызығушылықтары мен сезімдерінің 
куəгері жəне жақсы ниеттегі сыншысы. Ал жеткіншек шактың орта тұсында қыз балалардың 
бойында ер балалар арасынан, ер балалардың бойында қыз балалар арасынан дос табуға 
деген қажеттілік оянады. Осылайша, ақылға салынған мақсатты қарым-қатынастағы достық 
қалыптасады, осыдан келіп жастық шақтың алғашқы махаббаты да оянуы мүмкін. 
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МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫ 
ТҮЗЕТУ ЖƏНЕ ДАМЫТУДА ЕРТЕГІТЕРАПИЯСЫН ҚОЛДАНУ 

 
Имашева Г.С., педагогикалық факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Жумасейтова А.Е., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал  

 
Балабақшада мүмкіндігі шектеулі балалар бұл физикалық немесе ақыл-ой кемістігі 

бар, қиындықтар туғызатын күрделі, бірегей контингент болып табылады. Бұл санатқа 
əртүрлі даму бұзылулары бар естуінде, көруінде, тірек-қимыл жүйесінде, сөйлеуінде, ақыл-
ойында, кешіктірілген жəне күрделі даму бұзылыстары бар балалар жатады. Мүмкіндігі 
шектеулі балалардың эмоциялық түзету кезінде ертегілерге үлкен роль беріледі. 

Ертегітерапиясы психотерапиялық бағыт болып табылады, оның көмегімен бала 
қорқыныштарын, теріс тұлғалық қасиеттерін жеңе алады, сондай-ақ тəрбиелейді, дамытады, 
жəне қажет болған жағдайда мінез-құлықты да түзейді. Ертегітерапиясы тəрбие мен білім 
берудегі ертеден келе жатқан əдіс.  

Ертегітерапиясы  физикалық, эмоционалдық немесе мінез-құлық саласында 
қиындықтарға тап болған түрлі жастағы мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеудің ең 
тиімді əдістерінің бірі. Ертегітерапия - бұл ертегідегі оқиғалар мен нақты өмірдегі мінез-
құлық арасындағы байланысты қалыптастыру процесі, яғни ертегі мағынасын шындыққа 
көшіру процесі. 

Ертегітерапияның негізгі мақсаты: эмоционалдық күйзелістерді жою, топта ойын, 
сенімін қалыптастыру, балалар арасындағы тұлғааралық байланыстарды орнату, балалардың 
өзін-өзі бағалауы, өздерінің жағымсыз жағын алу мүмкіндігі, өз-өздерін жəне басқа 
адамдарға ұнау тілегін қалыптастыру, ертегілер жазу барысында ойлау мен қиялды дамыту, 
баланың өзін-өзі сенімділік сезімін, өзін-өзі қамтамасыз етуді дамыту, құрбылар мен 
ересектермен қарым-қатынас жасауда коммуникативтік дағдылар мен дағдыларды дамыту. 

Ертегітерапиясында қолданылатын ертегілер түрлері: 
Дидактикалық ертегі - балаларға жаңа ұғымдар (үй, табиғат, отбасы, қоғамдағы мінез-

құлық ережелері жəне т.б.) туралы баяндау үшін жасалған. Олардың мақсаты - проблемаға 
байланысты науқасқа бір немесе бірнеше заттарды үйрету. Мұндай ертегілердегі 
тапсырмалар балаға практикада алған білімдерін дереу қолдануға мүмкіндік береді. 
Дидактикалық ертегі əңгіме, мультфильм немесе ойын түрінде айтылуы мүмкін. 

Психокоррекциялық ертегілер балалардың агрессиясы, сондай-ақ мінез-құлық 
бұзылуының шешу үшін пайдаланылады. 

Медитаталық ертегілер адамға демалуды, агрессиядан құтылуды жəне оң ойларды, 
тəжірибені жинақтауға мүмкіндік береді. 

«Ерекше» балалардың эмоциялары тұрақсыз, өзгермелі. Сондықтан, психолог 
ертегілерді бастамас бұрын, жағымды эмоционалды көңіл-күй қалыптастырып, баланы 
тыныштандырып, оны «сиқырлық күйі» ретінде таныстырады, ертегіден ерекше нəрсені 
көруге жəне естуге қызығушылық таныту керек. Ертегітерапиясы «ерекше» балалардың 
эмоциялық саласын түзету маңызды рөл атқарады.  

Ертегі терапиясы балаға өмірге бейімделуге, ертегідегі қақтығыстарды шешуге 
көмектеседі, бала ішкі психологиялық шиеленісті жұмсартады, бала өзіне деген сенімділік 
пен қауіпсіздікті сезінеді. Мүмкіндігі шектеулі балалар нұсқау бергенді ұнатпайды, ал 
ертегілер оған тікелей үйретпейді, қызықты суреттер ұсынып, өмірлік маңызды ақпараттар 
өздігінен сезіледі. Ертегі арқылы балаға жəне алғашқы моральдық түсініктерге - ненің жақсы 
жəне нашар екенін түсіндіру оңай. Таңбалардың суреттерінде айқын көріністері олар 
шынайы өмірде жəне жақындарымен қарым-қатынаста бекітілген. 
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ДАУНА СИНДРОМЫМЕН АУЫРАТЫН БАЛАЛАРДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Калекешов А., педагогикалық факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Халикова Б.Т., педагогика жəне психология магистрі, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
Ақыл-ойы мен сөйлеу қабілеті бұзылысының көріну дəрежесі тек туа біткен 

факторларға ғана емес, баламен қаншалықты оқу-дамыту жұмыстары жүргізілуіне де 
байланысты. Даун синдромын алғаш болып ағылшын дəрігері Джон Лэнгдон Даун ашты. 
1862 жылы Даун өзі зерттеген ауруды психикалық бұзылу ретінде сипаттайды. Синдромның 
«Даун» деп аталуы да сондықтан. 

Жалпы балалар ақыл-есiнiң кемістігі туа бітті немесе жүре пайда болады. Туа  пайда 
болған ақыл-естің артта қалуына даун синдромы, яғни гендiк ауру жатады. Ал жүре пайда 
болған ақыл-ой қабілетінің артта қалуы көбіне бала жатырда даму кезiнде зиян келуден, 
дұрыс босанбаудан немесе туылғаннан кейінгі факторлар əсер етеді. Бір ғана мысал, жүкті 
əйел қан аздықпен ауырмауы тиіс. Өйткені анемия  жатырдағы баланың бас миының дамуын 
тежеуге əсер етедi. Қан аздықтың басты себептерінің бірі — ағзада темір жəне фолий 
қышқылының жетіспеуі болып табылады. 

Даун синдромының пайда болуына қоршаған орта, экологиялық, климаттық жағдай, 
мемлекеттердің хал-ахуалы, ата-анасының əрекеттері еш əсер етпейді. Мəселен даун 
синдромымен балалар дамыған жəне кедей мемлекетте де,  бай немесе тұрмысы төмен, 
академиктердің немесе құрылысшылардың да, президенттердің немесе жұмыссыздардың да 
отбасында дүниеге келе береді. Бірақ ата-анасының жасы ықпал етуі мүмкін. Мамандардың 
айтуынша, даун синдромы жасы ұлғайған аналардан көбірек туылады. Мəселен, егер 20-24 
жас аралығындағы əйелдер арасында 1562-ге бір сəбиден болса, жасы 35-39 аралығындағы 
əйелдерде 214-ке бір сəбиден, ал жасы 45 жастан асқандар арасында ықтималдылық 19-ға бір 
сəбиден келеді. Соңғы деректер ер адамның жасы да Даун синдромының пайда болуына 
ықпал ететіндігін көрсетеді.  Мысалы, жасы 42 жастан асқан ер адамның балаларында Даун 
синдромының пайда болуы ықтималдылығы артады. 

Мұндай  аурумен туылған балалардың көбіне басы сүйір, жаңа туған нəрестенің 
мойны қатпар,  маңдайы тар, беттерi жалпақ,  ерні жуан, тілі жалпақ əрі жуан, көздің қасаң 
қабығында дақтар (Брушфельд дақтары) байқалады, көздерiнiң көлемi кiшкентай, 
шынашақтары қысқа əрі қисық, тек екі бүгу сызығы болады. Саусақтары жəне алақан 
сызықтары өзгеше келеді. Тістері дұрыс өспейді, таңдайы биік болады. Шашы сирек, нəзік, 
түзу болады. Бұл белгiлерді нəресте туылған сəттен-ақ байқауға болады немесе сəби өсе келе 
анық бiлiне бастайды.  

Сондай-ақ олар туа бітті жүрек ауруларымен де ауыруы мүмкін. Асқорыту 
жүйелерінде де  кінəрат табылады. Десек те қазіргі заманғы медицинаның дамуының 
арқасында бұл аурумен ауырған адамдар елуді еңсеріп, ел ағасы болуға мүмкіншілігі зор. 
Отбасын құрып, өз түтінін түтетіп отыруға да қабілетті. Бірақ ер азаматтардың көбі бала сүю 
қабілетінен айрылады. Қыз-келіншектерде етеккір тұрақты келіп тұрады. Даун синдромы бар 
əйелдердің  елу пайызы ұрпақ жалғастыруы мүмкін, бірақ ауру тұқым қуалауы да ықтимал. 
Ақыл-ойында кемістігі бар балалар əлеуметтік бейімдеу жəне кəсіби еңбекпен оңалту 
орталықтарда жаттығады. Жүріп, сөйлеп, жазып-сызып үйренеді, білім алады. Сабақ 
баланың ойлау санасы мен дамуына байланысты жүргізіледі. Бұл нəтижелер медицина үшін 
үлкен рөл атқарады, соның ішінде эмбрионалді қаптың биопсия  бөлімі үшін таптырмас 
жаңалық. Бұдан бері плацента жасушалары талдауының нəтижелері жаман болжам берсе де, 
неліктен сəби дүниеге дені сау болып келетіндігі анықталды. Соған қоса бластоциста 
жасушаларының биопсиясы эмбрионға еш зиян келтірмейтіндігі де белгілі болды. 



 

17 

 

ДЕТОРОЖДЕНИЕ КАК ПРОБЛЕМА XXI ВЕКА 
 

Карчак А., студентка 2 курса педагогического факультета 
Научный руководитель - Присташ В.В., преподаватель 

 
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск 
 
В XX в. роль семьи как института социализации подрастающего поколения резко 

возросла. Увеличилась продолжительность детства, возникли новые периоды возрастного 
развития – к отрочеству, все более расширяющему свои хронологические границы, 
добавилась юность.  

Особую ценность в жизни семьи приобрела функция воспитания детей, родительская 
опека уже распространялась на детей не только маленьких, но и взрослых. Бездетность стала 
переживаться супругами как состояние глубокой неудовлетворенности семейной жизнью, 
как потеря смысла брака, возникало чувство самонереализованности.  

Современная семья – семья второй половины XX и начала нашего века – все 
явственнее утверждает себя в качестве «психотерапевтического союза». Предназначение 
семьи все в большей степени связывается с созданием уникальных условий для саморазвития 
и личностной самореализации, как супругов, так и детей.  

Воспитание приобретает характер равноправного сотрудничества родителей и детей, 
основанного на уважении прав ребенка и, в частности, признании его права на 
самостоятельный выбор жизненного пути.  

Указанные изменения в иерархии функционального строения семьи отражают, 
однако, лишь общие тенденции исторического ее развития. 

Субкультура чайлдфри (дословно "свободный от детей" - прим. автора) как идея 
существует уже давно. А вот в качестве движения, сознательный отказ от детей, стал 
особенно популярным в последние лет 30-40.  

В Средней Азии и СНГ, в частности, в Казахстане, добровольное нежелание заводить 
детей не так распространено, как в ряде западных стран. Однако, число людей, которым 
близок такой образ жизни, растет с каждым годом. 

Кто становится чайлдфри 
Сознательный отказ от детей – это социальное явление, которое возникло в 

определенный период, и причины этого явления лежат в двух плоскостях: социальной и 
психологической. 

Сейчас социальная среда создает такой тип мышления, который больше ориентирован 
на достижение результатов. Общество стало более прагматичным, люди стараются достичь 
каких-то целей, для достижения которых дети зачастую становятся помехой. 

Согласно психоаналитической концепции, очень часто причиной отказа от детей 
является детский опыт, полученный в семье. Если ребенок в семье недостаточно получал 
поощрений от родительских фигур, если не было теплых отношений с родителями, родители 
не предоставляли возможности проявлять себя, ему приходилось действовать вопреки 
различным обстоятельствам, доказывать что-то родителям. Этот сценарий поведения может 
закрепиться, и человек уже во взрослой жизни будет стараться что-то доказать, стать 
первым, лидировать.  
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ДІНДАР СТУДЕНТТІҢ ƏЛЕУМЕТТІК – ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Кеңесова Ш.К., педагогикалық факультетінің 3 курс студентті 

Ғылыми жетекшісі – Қадыржанова Ж.Е., психология ғылымдарынның магистрі, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
Қазақстан Республикасының тəуелсіздікке ие болуы жəне оның құқықтық, 

демократиялық мемлекет ретінде дамуы аясында діни сенім бостандығының саяси-құқықтық 
негіздері қалыптасты. «Соңғы кездері біз қандай да бір діннің тереңіне бойламай, діндердің 
ізгілігіне, шынайылығы мен жалпыға ортақ басқа да қырларына тереңдеп енбей жатып 
діндарлықтың сəнге айналғанын көріп отырмыз. Адамдарды қандай да бір дінді қабылдауға 
мəжбүрлеуге болмайды. Сондықтан жастарға ерекше назар аудару қажет», - деп 
Н.Ə.Назарбаев Қазақстан халқы Ассамблеясында сөйлеген сөзінде айтып өткеніндей, 
ғылыми жұмыста қазіргі таңда қоғамның тұрмыс-салты мен дүниетанымының жүйесі 
ретіндегі діннің рөлінің айтарлықтай өскенін, діннің қоғамдық қатынастарға, қоғам 
санасының діни компонентін қалыптастыруға ықпал етуі күшейіп, кеңейе түскендігі 
талданады. 

Жастардың қоғамдағы салмағы жоғары. Адамдар білім алу, мамандық таңдау жəне 
қоғамда əлеуметтену, негізгі араласатын ортасын құру, рухани қағидаттар мен бағдарын 
қалыптастыру секілді негізгі əлеуметтік жəне демографиялық өмірлік кезеңдерінен дəл осы 
жас кезінде өтеді.. 

«Дін» арабша - адам пайымының бүкіл əлем мен болмысқа, қоршаған дүниеге, 
табиғатқа, өзі өмір сүретін ортаға жəне өзінің ақыл ойы мен сана сезімінен  тысқары тылсым 
дүниеге қатынасы;  адамзат қоғамындағы аса күрделі де маңызды əлеуметтік-мəдени 
институт; ерекше қоғамдық сана жəне əлеуметтік құбылыс. 
 Дінді ғылыми тұрғыдан түсіндіріп, оны дəлелдеуге тырысатын, XIX ғасырдың 
аяғында-XX ғасырдың басында пайда болған «Дін психологиясы» атты психология 
ғылымының жаңа бір саласы Дін психологиясы-діни сананың ерекшеліктеріне, құрылымы 
мен функцияларына негіз болатын  психологиялық  жəне əлеуметтік-психологиялық 
факторларды зерттейтін психология ғылымының саласы. Аталған ғылым дінді 
психологиялық тұрғыда зерттеуді басшылыққа алады. 

Дін психологиясының мəселелерімен Дж.Коу, Ф.Вольтер, Д.Дидро, Ж.Руссо, З.Фрейд, 
Э.Фромм, К.Юнг, Г.Олпорт, В.Франкл, А.Маслоу, Е.О.Догерти, Р.В.Бэрхоу, У.Кларк, 
У.Джеймс, Дж.Пратт, Б.С.Братусь, М.Аргайл, Б.Бейт-Халлами, Андреева Г.М., Богомолова 
Н.Н., Петровская Л.А., Попова, М.А., М.М.Тарева, Платонов К.К, Ю.Ф.Борунков жəне т.б. 
ғалымдар айналысқан. У.Кларк жастардың діни сенімін зерттей келе үш деңгейді 
(элементарлы буквализм, интеллектуалды жету, «жақсы істерді» өзіне қосатын жүріс-
тұрыстар арқылы сенімді дəлелдеу) бөліп қарастырған. Американ психологы Дж.Пратт 
жастардың сенімінің үш түрін бөліп көрсеткен:(аңқау – 
сенгіштік;интеллектуалды;эмоционалды). 

Отандық психолог ғалымдардан: Д.Т.Кенжетай, Əлімбаева Р.Т, С.Смағұлұлы, 
А.Едігенова, Қалиев О.Т, Бегалинова К.К жəне т.б еңбектерінде  көрініс табады. 

Зерттеуге сауалнама жəне тест психологиялық диагностика əдістері таңдап алынды: 
Студент-жастардың дінге көзқарасын анықтайтын сауалнама, Л.Махолик пен Д.Крамбоның 
«Өмір мағынасына бағытталған» тесті, М.Рокичтің «Құндылықты бағдарлы» əдістемесі, 
Т.Лиридің «Мен қандаймын?» əдістемесі. Қоғамда тұтас халықпен, соның ішінде жастардың  
діни білімдерін үнемі арттырып, дұрыс бағыт-бағдар беру бүгінгі күннің негізгі  мəселесі 
болып қала береді.Біз де бұл ойдың дəлдігіне тəжірибелік зерттеу жұмысы нəтижесі арқылы 
көз жеткіздік. 
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ТƏУЕКЕЛ  ТОБЫНДАҒЫ  БАЛАЛАРДЫ ƏЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 
ҚОЛДАУ ЖҰМЫСТАРЫ 

 
Куспаева Д., педагогикалық факультетінің 4 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Қадыржанова Ж.Е., психология магистрі, аға оқытушы 
 

Батыс Қазақстан  инновациялық-технологиялық университеті, Орал 
 
Қоғам дамуының қазіргі кезеңіндегі жағдаяттар жас қалыптасып келе жатырған 

тұлғаның өз бетімен үлкен кедергілерді жеңе алмайтындықтан, бала өміріне түрлі 
қиыншылықтарды енгізуде. Əсіресе «тəуекел тобындағы» балалардың тұлғасының дамуы 
мен қалыптасуы өте күрделі үрдіс.«Тəуекел тобы» балалары бұл – кəмелеттік жасқа 
толмағандардың бейімделмеуінің себебі болып табылатын, өз өміріндегі белгілі жағдайларға 
байланысты басқалармен салыстырғанда қоғам мен ондағы қылмыстық элементтер жағынан 
негативті сыртқы əсерлерге көбірек ұшырайтын балалар категориясы.  

«Тəуекел тобы» деген ұғымының мағыналық сипатына тоқталсақ, «тəуекел 
тобындағы балалар» – бұл өз өмірінің жағдайларына байланысты ортаға бейімделуінің 
бұзылуына себеп болатын қоғамдағы түрлі жағымсыз жəне криминалдық əсеріндегі 
балалардың категориясы. 

Ресей ғалымдарының (Л.Я. Олифренко, Т.И. Шульга, И.Ф. Дементьева, Н.В. Власова, 
М.С. Певзнер, О.С. Газман, Т.Корнилова, Е.Григоренко) жалпылама түсіндіруі бойынша 
«тəуекел тобына» түрлi көрсеткiштер бойынша балалар жəне жеткіншектер енеді. 
Оларғакелесіерекшеліктері бар балаларжатады:  

� туылғаннан бар мiндер мен генотиптікерекшелiктер;  
� əлеуметтiкшарттар (жағымсызəлеуметтікжағдайындағыбалалардыңтəрбиесі);  
� адамдамуыныңерекшелiктерi;  
� жасшамасынабайланыстыпсихикалықжəнежекеерекшелікдамуыныңбұзушылықтары 

бар балалар мен əлеуметтiкқатерi бар жеткіншектер.  
Жалпығылымиеңбектерде «тəуекел топ балалары» 

ұғымынабірнешесинонимдіканықтамаларберіледі: «қиынөмірлікжағдайдағыбалалар», 
«ерекшеауырөмірлікжағдайларындағыбалалар», «ата-анасыныңқарауынсызқалғанбалалар», 
«қоғамдықтəрбиеніқажетететінбалалар», «мемлекеттікқолдаудықажетететінбалалар» 
жəнет.б. Қазақстандықғалымдардыңтүсіндіруінше (Демеуова М.Е., Локтионова О.С., Котова 
Е.В., Митинева С.В., Соскин О.С.) «тəуекелтопқа» енгенбалалар – бұлқалыптасқанмəн-
жайлардыңсалдарынантіршілікетуібұзылғанжəнебұлмəн-
жайлардыөзбетіменнемесеотбасыныңкөмегімененсереамайтынбалалар.  

Тəуекел топ балалар тобы туралы ғылыми əдебиеттерде педагогикалық-
психологиялық сөздікте «Тəукел тобы» (группа риска) араласқан ортасының нормасы мен 
талаптарына сəйкестене алмаған түрлі психикалық жəне əлеуметтік бейімсіз балалар тобы  

Тəуекел тобындағы балалармен əлеуметтік-психологиялық қызметтің қажеттілігі 
қазіргі уақытта өте нақты əрі айқын сезіліп отыр. Қандай-да бір жасөспірімнің қиын оқушы 
немесе тəуекел тобындағы жасөспірім аталуының өзі оған психолог көмегінің қажет 
екендігін жəне оған қажет көмек дер кезінде көрсетілмесе, «дезадаптация» процесінің артуы, 
яғни адамның əлеуметтенуі мен қоғамға бейімделу процесінің бұзылуы мүмкін екендігін 
білдіреді.  

Тəуекел тобындағы балаға айналуы ол көп жағдайда жүйке-психикалық бұзылу 
белгілеріне байланысты. Жүйке-психикалық бұзылу белгілерін кейде жасөспірім шақта 
кездесетін жай ғана қиындықтар ретінде қабылдауымыз мүмкін. Тəуекел тобына енген 
жеткіншектерде келеңсіз жағдайларға ұрынуы басым болғандықтан, осы жағдайлардың 
жеткіншектердің психикалық жəне физикалық денсаулығына жағымсыз ықпалы 
айтарлықтай зор болған.  
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МЕКТЕП  ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ  БАЛАЛАРДЫҢ  ТАНЫМ ҮРДІСІНІҢ 
ДАМУЫН ЗЕРТТЕУ ЖƏНЕ ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 

 
Қажепова А.Қ., педагогикалық факультетінің 4-курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Султангалиева А.И., педагогика ғылымдарынның магистрі, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

Қазіргі заманда мектепке дейінгі білім беру жүйесінің жағдайы жаңаруда жəне 
дамуда. Жаңа Мемлекеттік стандарт мектепке дейінгі білім беру қызметінің негізі болып, 
базистік оқу жоспары анықтайтынын педагогтың іс-əрекеті емес, бала – педагогикалық 
процестің субъекті ретінде болатынын көрсетеді. 

Бiлiм беру жүйесi қоғамның əлеуметтiк-экономикалық дамуында жетекшi роль 
атқарады, сондай-ақ оны əрi қарай айқындай түседi. Ал бiлiмнiң қалыптасып, дамуының 
жалпы шарттары философияның негiзгi мəселесi – рухтың материяға, сананың болмысқа 
қатынасы тұрғысынан зерттелетiн iлiм таным теориясы деп аталады. Таным теориясының 
басқа ғылыми теориялардан түбiрлi айырмашылығы – ол бiлiмнiң қалыптасуы мен 
негiзделуiнiң жалпы ұстанымдарын, объективтiк қатынастарды қалыптастырады.  

Танымдық  дамытудың ерекшелiктерiнiң мəселесi тиiмдi ықпал ететiн құрастыруларда  
мектепалды балаларының  таным белсендiлiктері  көптеген  жылдар бойы  педагогикалық 
жəне психологиялық зерттеулерде басты орын алады. Оған көптеген педагогтармен 
психологтар жолықты П.П.Блонский, В.П.Вахтеров, П.Ф.Каптеров, Е.И.Конради, 
А.А.Смирнов жəне  т.б.  жəне тағы да басқа авторлар өз еңбектерінде қарастырған.  

Таным - обьективтік шындықты адамның ойында бейнелейтін жəне қайта 
жаңғыртатын қоғамдық іс- əрекет барысы. Ол заттардың мəніне дəлірек жетудегі күрделі 
жəне қарама- қайшылық барыс ретінде қаралады. Ақиқатқа жетудің обьективті шындықты 
танудың диалектикалық жолы: «Нақты пайымдаудан абстрактілі ойлауға одан тəжірибеге 
көшу» болып табылады. Таным барысында ойлаудың түрлі тəсілдері пайдаланылады 
(анализ, синтез, дедукция, синдукция, абстрактіліктен нақтылыққа көтерілуі жəне т.б.). 
Танымның негізгі жəне білімнің ақиқаттығының шартты тəжірибелік іс-əрекеті. 

Танымдық əрекет – шəкiрттiң бiлiмге деген өте белсендi ақыл-ой əрекетi. Ол 
танымдық қажеттiлiктен, мақсаттан, таным қисындарынан жəне əрекеттiң негiзiнде 
балалардың танымдық белсендiлiктерiнен iзденiмпаздық қалыптасады. 

Танымдық қабілетті баланың ортаға деген қызығушылығының жəне оның қайдан 
неден, не үшін керектігін түсіну, сонымен қатар бұл сұраққа жауап көбіне іздену барысында 
жүзеге асады. Осы жас шамада ең бастысы зерттеулік ізденушілік əрекет барысында баланы 
жан-жақты дамыту өте тиімді. Танымдық  дамытудың ерекшелiктерiнiң мəселесi тиiмдi 
ықпал ететiн құрастыруларда  мектепалды балаларының  таным белсендiлiктері  көптеген  
жылдар бойы  педагогикалық жəне психологиялық зерттеулерде басты орын алады.  

Танымдық əрекетінің қалыптаспауы, танымдық процестерінің əлсіздігі, 
маотивацияның болмауы жəне т.б. Танымдық əрекетінің қалыптаспауының психологиялық 
жағдайдағы бұзылудың бастысы – ойлауға қыбілетінің төмендігі, психикалық процестердің 
қозғалмалы мен темпенің бұзылуы, зейіннің естің т.б. жеткіліксіздігі. Мектепалды баланың 
білімпаздық, ақыл-ой белсенділігінің деңгейі – оның интеллектуалдық дамуының маңызды 
көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Барлық қалыпты балаларды интеллектуалды даму 
қорлары кең болады, осыдан тəрбиешілердің жəне ата-аналардың міндеті – жан-жақты 
дамыған жеке тұлға болып қалыптасуын қамтамас ететін, бір қалыпты дамуын бұзбайтын 
сол қорлардың жүзеге асуына əр қашан жағдай жасау керек. Сондықтан баланың тек 
білімділік мақсаттарды ған шешіп қоймай, оның жеке қасиеттерін жəне қабілеттерін 
дамытудың жолдарын қарастырғаны жөн. 
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МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ЖАСТАҒЫ БАЛАЛАРДЫҢ ҰСАҚ ҚОЛ 
МОТОРИКАСЫН ДАМЫТУДЫҢ ЖОЛДАРЫ 

 
Қосымбаева Н., педагогикалық факультетінің 4 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Жумасейтова А.Е., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал  

 
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстан 

халқының əл-ауқатын  арттыру мемелекеттік саясаттың басты мақсаты» атты – жолдауында 
«Кішкентай бүлдіршіндердің дамуына ықпал ететін үздіксіз білім берудың алғашқы сатысы 
мектепке дейінгі білім беруге баса назар аударған жөн жəне бұл сатыны олардың 
шығармашылық жəне интелектуалдық қабілеттерін дамыту» деп баса назар аударған еді [1].  

Соңғы кездері біз «ұсақ саусақ моторикасы» деген ұғымды жиі естиміз. Физиологтар 
ұсақ саусақ моторикасы деп, саусақ, қол жəне қолдың білезік бөліктерінің ұсақ 
бұлшықеттерін меңзейді. Осы бұлшықеттерді дамыту жəне шыңдау, адамның орталық жүйке 
жүйесінің, барлық психикалық үрдістердің, сөйлеуінің дамуына басты ықпал етеді. 

Көріп тұрғанымыздай, қолдың қызметі мен тілдің дамуы қатар жүреді. Сондықтанда 
балабақшада балалармен жұмыстанғанда қол саусақтарын жиі қолданылу қажет. Ұсақ саусақ 
моторикасын дамытуды баланың нəрестелік шағында-ақ бастаған жөн. Нəрестенің қолына 
саусақ жаттығуы – саусаққа арналған массаж жасаған тиімді. Мектепке дейінгі жастағы 
баланың ұсақ саусақ моторикасын дамытуда қолданылатын негізгі əдістердің бірі − саусақ 
жаттығулары. Саусақ жаттығуларын балабақшада жəне үйде, кез-келген бос уақытта өткізуге 
болады. Ол баланың тілінің, шығармашылық қабілетінің дамуына əсер етеді. Мектепке 
дейінгі жастағы балалар мозайка жəне конструктор құрастыру, моншақ тізу, баулар байлау, 
сурет салу, ермексаздан мүсіндер құрастыру, қағазбен жұмыс жасау барысында 
саусақтарының ұсақ моторикасын дамытып қана қоймайды олардың бойында байқағыштық, 
төзімділік, табандылық пайда болады.Сонымен қатар, баланың ұсақ моторикасын дамытуда 
қыстырғыштармен ойналатын ойындар өте нəтижелі. Ол баланың ұсақ моторикасын 
дамытады, ақыл-ойының, тілінің дамуына зор ықпал етеді.  

Сурет салуда мектепке дейінгі жастағы балалардың жақсы көретін ісі. Қарындаш, 
қылқаламмен парақта, қатты қағазда сурет салу қатып қалған қағида емес. Қарда, құмда, 
терлеген терезе бетіне, асфальтта сурет салуға болады. Алақанмен, мақталы таяқшалармен, 
көкөністер бастырмаларымен жəне т.б. əдістермен, яғни бейнелеудің дəстүрлі емес 
техникалары арқылы сурет салу өте пайдалы, əрі қызықты. Балаға əр түрлі пішіндерді тік 
сызықпен салуға, суреттің үзік сызық бойымен жүргізу, үлгімен сурет салу, суреттің 
аяқталмаған екінші бөлігін салу − шығармашылық қабілетті, есте сақтау қабілетін, түсті 
қабылдауды дамытады.Ермексаз баланы жалпы дамытатын əр түрлі қызықты ойындар 
өткізуге мүмкіндік береді. Балалар ермексазды қолмен жібітеді, саусақпен бөліп алады, 
домалатады, ширатады, ермексазды қалауынша қалыпқа келтіреді жəне кез-келген уақытта 
ермексазды бүлдіріп алам деп қорықпастан жұмысына өзгеріс енгізеді, ол өз ісіне деген 
сенімділік тудырады. 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың ұсақ саусақ моторикасын дамытуда дəстүрлі 
емес əдістерді қолдану арқылы баланың ұсақ моторикасын дамытумен қатар қиялын, 
шығармашылығын дамытамыз. Сурет салуда күнделікті қолданатын  қылқалам мен 
қарандаштың орнына балалардың алақандары мен саусақтарының таңбасын қолдану арқылы 
баланың ұсақ моторикасының дамуына үлкен əсер етеміз. Мектепке дейінгі жастағы баланың 
ұсақ моторикасын дамытудағы дəстүрлі емес əдістердің қатарына тамшытерапиясын, 
граттаж немесе воскографияны (балауызграфия), монотипияны, жіппен сурет 
салуды(ниткография), кескіндеу арқылы сурет салуды (шаблонография) жатқызуға болады. 
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ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБРЯДА ИМЯНАРЕЧЕНИЯ 
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Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск 
 
Богатейшая культура казахского народа сохранила множество традиций и обрядов,  

передаваемых из поколения в поколение на протяжении многих веков. Казахский народ 
свято чтит унаследованные от предков обычаи и традиции.  

Свои особенности имеет и воспитание детей у казахов. Корни их уходят в глубокую 
древность. Например, такой обряд, как имянаречение (ат қою), которому наши предки 
придавали особое значение. Суть этого обряда заключалась в том, что через сорок дней 
после рождения ребенка собирались аксакалы аула и с утренней молитвой давали ему имя. 
Мулла читал молитву и три раза произносил на ухо ребенку его имя. 

Имя и связанные с ним ритуалы имянаречения являются неотъемлемой частью 
культуры многих народов. Имена людей – это часть истории народов. В них отражаются 
быт, верования, чаяния, фантазия и художественное творчество народов, их исторические 
контакты.  

Имя человека - это важная духовная ценность и существуют общечеловеческие 
традиции наречения имени. Имена людей несут в себе значимую часть культуры и нашего 
народа, поэтому казахи к выбору имени для новорожденных относились очень серьезно. 
Право дать имя новорожденному возлагалось на самого старшего в роду.  

Известный американский психолог Дэйл Карнеги сказал об имени следующее: «Имя 
человека - это самый сладостный и самый важный для него звук на любом языке». 

В настоящее время справочник казахских имен отличается большим разнообразием, 
включает в себя свыше десяти тысяч имен, среди которых встречаются как исконно 
казахские, так и заимствованные имена (в основном из арабского языка), существует немало 
самых разнообразных вариантов наречения детей (например, связанные со временем года, 
погодой, топонимикой края, многочисленными приметами или знаменательными событиями 
и т.д.). Мотивы наречения имени у казахов были разнообразными. 

В советское время перечень имен казахов пополнился словами, обозначающими 
социально-экономическое преобразование в жизни общества: Кенес, Сайлаукул, Советбек, 
Космос, Трактор, Мира и т.п. В честь революционеров и видных политических деятелей 
давались имена: Тельман, Марат, Мэлс, Клара, Инесса, Индира, Эрнест. 

В последнее время в связи с приданием казахскому языку статуса государственного 
наблюдается интерес к именам исконно казахского происхождения. 

Наречение имени — процесс живой, постоянно обновляющийся и непосредственно 
связанный с историко-культурной жизнью народа. 

В истории казахского народа немало фактов изменения имен, например известного 
казахского хана Абылая, потомок Чингисхана, на самом деле нарекли Абильмансуром.  
Шокан Уалиханов - географ, историк, наречен был Мухаммед-Ханафией, а Шокан 
ласкательное имя, данное матерью. Настоящее имя великого поэта Абая Кунанбая, Ибрахим. 
Абай – осторожный, так звала его любимая бабушка Зере. 

Современная молодежь часто дают имя ребенку не задумываясь о его значении. 
Называют именами, которые считают красивыми, или даже в честь любимых героев 
киносериалов, как бы нелепо это ни звучало. А ведь имя сопровождает человека всю его 
жизнь, накладывая отпечаток на характер, на чувства и мысли. Наши мудрые предки знали о 
влиянии имен на человека и поэтому давали своим детям имена, которые, по их мнению, 
помогли бы ребенку быть счастливым, душевным, добрым. Поэтому необходимо относиться 
ответственно к выбору имени ребенку.  
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ТІРЕК-ҚИМЫЛ АППАРАТЫ БҰЗЫЛҒАН БАЛАЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН 
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Тірек-қимылы аппараты бұзылған балалар іс-əрекет түрлерінің дамуы бірқатар 

ерекшеліктермен жүзегеа сады. Бұл біріншіден, қимыл-қозғалыс патологиясымен 
байланысты, себебі, кез-келген əрекет белсенді сыртқы операциялардың орындалуына, 
машық-дағдылардың, оның ішінде қимыл-қозғалыс дағдыларының қалыптасуына 
бағытталады. Балалардың тірек-қимыл аппаратының бұзылуы дегеніміз – жас кезінен бастап 
прогрессивсіз топтарды біріктіретін, бірақ моторлық бұзылыстар синдромының ауысып 
тұруы жəне бас ми қыртысының дұрыс қалыптаспауы мен қайталанып бұзылуы болып 
табылады. 

Бұзылудың нақты себептері де анықталмай қалуы мүмкін. 1-3 жас аралығындағы 
балаларды түзетудің психологиялық емдік жұмысының басты мақсаты: заттық 
манипуляциялық іс-əрекетті, сенсорлық тəрбиені, қоршаған ортаға қатысты сөйлеу тілін, 
заттық іс-əрекетті, өз-өзіне қызмет ету мен əлеуметтік қызмет көрсетуді дамыту. Жұмыстың 
басты бағыты: ұсақ жəне жалпы моториканы дамыту, коммуникативтік тəртіпті 
қалыптастырып, дамыту болып табылады. 

Қимыл-қозғалыс қызметінің зақымдану дəрежесіне қарай, қимыл-қозғалыс 
дағдыларының қалыптасу деңгейіне қарай, бұл категориядағы балалар балалар үш топқа 
бөлініп қарастырылады: 

Қимыл-қозғалыс қызметінде, ауыр бұзылуы бар балалар:  
Ортада дəрежедегі қимыл-қозғалыс бұзылуы бар: 
Жеңіл дəрежедегі қимыл-қозғалыс бұзылуы бар балалар:  
Бұл балалардың көпшілігінде, тірек-қимыл аппаратының бұзылуымен бірге, екінші 

кемістер жиі кездеседі. Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларға арнайы жеке жұмыс 
жоспары құрылады, сол жоспар арқылы еңбек дағдылылары мен таным қабілеттерін 
қалыптастыру мақсатында жеке түзете-дамыту жұмыстары үнемі үздіксіз жүргізіліп 
отырады. Балалардағы қимыл-қозғалыс патологиясымен байланысты, өзіне-өзі қызмет ету 
дағдыларын игеру мəселесі, айрықшамағызды болып саналады. Ал, бұл дағдылардың 
қалыптасу қиындығы, науқастың ерекшеліктерімен байланысты. Көптеген балаларда, 
апраксия байқалады, яғни мақсатты практикалық іс-əрекеттерді орындай алмау. Мұндай 
балалар, киіну, шешіну, түймелену, бəтеңкенің бауларын байлау сияқтыдағдыларды 
қиындықпен үйренеді; текшелер мен таяқшалардан құрастыруға, ұзақ уақыт бойы үйрене 
алмайды т.б. Өзіне-өзі қызмет ету дағдылырының орнығуына ғана кері əсер етіп қоймайды, 
сонымен бірге, іс-əрекеттің басқа түрлерінің дамуына кедергі жасайды. 
Өзіндік массаж қолдың бірізділіктерін босату, сипалаумен басталып, аяқталады: 

1. Қол білезігінің сыртқы жағына өзіндік массаж. 
2.  Алақанға өзіндік массаж. 
3.  Қол саусақтарына өзіндік массаж. 
Осы массаждарды істеу барысында балалардың ұсақ моторикасы дамып, іс-əрекет 

жасауға, өзіне-өзі қызмет істеуге əсерін тигізеді. Сол арқылы байқампаздығын, белсенділігін, 
даралығын, қабілетін, шығармашылығын дамыта отырып бала бойына құзырлылықтарың 
қалыптасуында: мейірімділік, инабаттылық, сұлулық, жақсылық, еркіндікке дағдыларын таба 
білеміз.Балаларды бір-бірімен, үлкендермен жағымды қарым-қатынаста, ұйымдаса ойнауға, 
өзгенің пікірімен санасуға, тəртіпті болуға, жеке өзбетінше əрекететуге, емін-еркін демалуға 
тəрбиеленеді. 
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РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
 

Резниченко П., студентка 4 курса педагогического факультета 
Научный руководитель - Султаниязова Н.Ж., магистр психологии, старший 

преподаватель 
 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск 
 
Возраст от 6 до 11 лет является чрезвычайно важным для психологического и 

социального развития ребенка. Младший школьный возраст связан с переходом ребенка к 
систематическому школьному обучению.  

Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной ситуации 
развития ребенка. У него изменяется кардинально социальный статус - он становится 
школьником, что приводит к перестройке всей системы жизненных отношений ребенка. Вся 
система жизненных отношений ребенка перестраивается и во многом определяется тем, 
насколько успешно он справляется с новыми требованиями. 

Становление рефлексии младшего школьника способствует его становлению как 
субъекта учения, превращает ученика в учащегося, способного самостоятельно осуществлять 
учебную деятельность. 

Основываясь на результатах исследования Г. А. Цукерман о том, что рефлексия в 
учебной деятельности переходит от интерпсихической формы в интрапсихическую, 
субъектом рефлексии является сначала класс, затем – группа учащихся, затем – учащийся. 

С.В. Пигузова выделяет 3 стадии формирования рефлексивных способностей 
младших школьников. В статье "Модель становления рефлексии младшего школьника в 
учебной деятельности" представлены настоящие стадии:  

1. стадия становления коллективной рефлексии; 
2. стадия становления групповой рефлексии; 
3. стадия становления индивидуальной рефлексии. 
Исходя из данных этапов становления рефлексивных способностей, видно, что на их 

развитие огромное влияние оказывает специальным образом организованная учебно-
познавательная деятельность. А именно, деятельность, организованная в форме групповой 
работы.  

Такая форма работы предполагает совместное обсуждение, обмен взглядами, 
мыслями, предположениями, совместное преодоление трудностей и достижение успеха, что 
особенно необходимо в младшем школьном возрасте для развертывания рефлексивных 
процессов. Но не всякая совместная деятельность приводит к конструктивному решению 
конфликтной и проблемной ситуации.  

Только при соответствующей организации групповой работы в проблемной ситуации 
ребенок способен выйти в рефлексивную позицию и направить свой анализ на породившую 
его ситуацию и способ деятельности. 

Организовывать работу по развитию рефлексивных способностей необходимо с 
учетом уровня их сформированности. Такие данные учитель может получить, проведя 
диагностическую работу. 
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ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ  ҰЛТТЫҚ МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ 
ПЕДАГОГИКАЛЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 
Cадуақасова Г.Ə., педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Қадыржанова Ж.Е., психология ғылымдарынның магистрі, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 Қазіргі жас ұрпақ XXI ғасырда Қазақстан Республикасына білімді тұлғамен қатар, 
қазіргі əлемдік өркениетке сай мінез-құлқы, тапқырлығы, талабы мен таланты жетік, 
бəсекеге төтеп бере алатындай болуы керек. Осыған байланысты жалпы тұлғаның ұлттық 
мінез-құлық сапаларын қалыптастыру барлық кезеңдерде де өзекті мəселе болып келген.           

Жаңа ғасырға аяқ басып отырған заманымызда қоғам мүддесіне лайықты, жан-жақты 
жетілген, бойында ұлттық сана-сезімі қалыптасқан ертеңгі қоғам иелері боларлық азамат 
тəрбиелеп өсіру əрбір отбасының, мектептің, ұжымның, барша жұртшылықтың міндеті. 
Бүгінгі жеткіншектердің бойында жағымды мінез-құлық сапаларын қалыптастыру жолдары 
халықтық, ұлттық тəрбие тағылымдарымен ұштастырылуы шарт. Қазақ мектептеріндегі оқу-
тəрбие жұмысын ұлттық негізде құра отырып жас ұрпақтың сана-сезімін ұлттық дəстүрге 
қалыптастыру, мінез-құлқын реттеу, дұрыс жолға қою мəселелері күн тəртібіне қойылған 
 Қазіргі таңда елімізде оқушылардың ұлттық мінез-құлқын қалыптастыру мəселелері 
Қ.Б.Жарықбаев, С.М.Жақыпов, Ж.І.Намазбаева, Қ.М.Жүкешов т.б. көптеген зерттеушілердің 
еңбектерінде ғылыми-теориялық тұрғыдан терең зерттелініп, əлі де өз жалғасын табуда 
Дегенмен, көптеген зерттеулер мен əдебиеттерге жасалған талдаулар барысында 
жеткіншектердің  ұлттық мінез-құлқын қалыптастыруға арналған педагогикалық-
психологиялық негіздердің  оқу-тəрбие процесінде кеңінен қолданылмайтындығы мен оқу-
тəрбие үрдісінде ұлттық мінез-құлықты қалыптастыру шарттарын пайдалануға байланысты 
оқу-əдістемелік нұсқауларының жоқтығы арасында қарама-қайшылықтың бар екендігі анық 
байқалды. Осы қарама-қайшылықтың шешімін іздестіру маған зерттеу мəселесін айқындауға 
жəне тақырыпты «Жеткіншектердің ұлттық мінез-құлқын қалыптастырудың педагогикалық-
психологиялық негіздері», - деп таңдауыма себеп болды. Бұл проблема Қазақстанда 
зерттелініп жатқанымен де кең түрде ғылыми айналысқа түспеген, нəтижесі қолданыла 
қоймаған. 

О.Л.Романованың «Балалар мен жасөспірімдердің этникалық идентификациясын 
зерттеу шкаласы» əдістемесі, А.Н.Татарко мен Н.М.Лебедеваның «Этникалық 
идентификация шкаласы»əдістемесі, «Ұлттың типтік мінез көрсеткіші» сауалнамасы 
əдістемелерін эксперименттік түрде тексеру оның барлық кезеңдерінде нəтижелі екендігін, 
орта мектепте пайдаланудың тиімділігін көрсетіп, біздің зерттеуіміздің ғылыми болжамының 
дұрыстығын дəлелдеп берді. 

Жеткіншектерге ұлттық тəрбие берудегі негізгі міндет – мəдени-əлеуметтік өзгермелі 
жағдайдағы ұлттық тəрбиенің діңгегі – ана тілі болып қалатынын негіздеу, қазақ тілі мен 
тарихын, мəдениеті мен ділін, салт-дəстүрі мен дінін құрметтеуде жастардың ұлттық 
интеллектуалдық мінез-құлқын қалыптастыру, бүгінгі қазақ елінің индустриалдық-иннова-
циялық жүйесінің дамуын қамтамасыз ететін парасатты, ұлттық сипаттағы белсенді іс-
əрекетке тəрбиелеу, білім жəне мəдени-рухани тұрғыда басқа өркениеттермен бəсекеге 
қабілетті болуын қамтамасыз ету, қоғам мен адам, адам мен табиғат қарым-қатынасының 
өркениеттілік сана-сезімін ұлттық рухта қалыптастыру. Тəрбиенің басты нысаны елдік 
сананы қалыптастырып, ұлттық рух пен ұлттық патриотизмді негіздеу, ұлтсыздықпен 
күресу. 
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КОМПЬЮТЕРЛІК ОЙЫНДАРДЫҢ БАЛА МІНЕЗ-ҚҰЛҚЫНА ƏСЕРІ 
 

Сайынова Е., педагогикалық факультетінің 4 курс студенті 
Ғылыми жетекшісі – Нурмуканбетова В.Е., əлеуметтік ғылымдар магистрі 

 
Батыс-Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
Қазір қоғам да,  қоғамдық көзқарастар да күннен – күнге  өзгеру  үстінде. Əрі 

бұқаралық ақпарат  жəне  қарым–қатынас  құралдарының  жұмысындағы барлық  
шектеулердің  алынып, ақпарат тарату  еркіндігіне  кең  жол  ашылуы  балалардың  сана –  
сезімі  мен  рухына кері əсер етуде.  

Қазақ  бола тұра  қазақ тілін ұмытып, ата – бабамыздың  салт – дəстүрі мен  əдет – 
ғұрпынан  ажырап  қалған, шетелдік компьютерлік ойындар мен  қатыгездікке  құрылған  
фильмдердің еркіне кеткен жастарымызды қайтсек  дұрыс жолға  саламыз? Бүгінгі  таңда  
бұл сұрақ  ұлтымыздың  болашағын  ойлайтын  санасы сергек барша  қауымды  
толғандыруда.  

Соңғы уақытта қоғам жеткіншек жастағы балалардың ауытқушылық мінез-құлқы 
ретіндегі қатыгездік, агрессиялық, жағымсыздық, асоциалды мінез-құлықтарын қарқынды 
түрде зерттеуді талап етіп отыр.  

Осындай ауытқушы мінез-құлықтың дамуына ықпал ететін факторларды зерттеу – 
психология ғылымының негізгі мəселелері. 

Əр түрлі ойындар реакция жылдамдығын қажет етеді. Олар балаға түрлі оқиғаның 
ішінде жүргендей сезінуге мүмкіндік береді, көптеген балалар ойыннның виртуальды 
əлеміне кіріп, жарысу кезеңдерін бастан өткізіп, жеңуге ұмтылумен сағаттар бойы отыруға 
дайын.  

Компьютерлік ойындардағы зорлық-зомбылық көріністері жəне соның салдарынан 
пайда болатын агрессивті фантазиялар жеткіншектерге де, қоғамға да қауіп төндіріп тұр. 

Жеткіншектер виртуалдық əлемде рұқсат етілетін жауыздық қимыл, іс-əрекеттерді 
ойынның мақсатына жету үшін қолдануға əдеттеніп,  шынайы өмірде де өз көргендерін іс 
жүзінде асыруға, бірте-бірте өз мəселелерін шешетін əмбебап құрал ретінде қолдануға 
болады деген ұстанымның қалыптасу мүмкіндігі бар. 

Психологтар,  мұндай ойындар баланың психологиясын бұзады деп қатаң ескерту 
жасауда. Ойынға берілген бала мінез – құлқында өктемдік, аямаушылық, ойланбаушылық, 
белең алады екен. Өкінішке орай, бізде ойды дамытатын, білім үйрететін бағдарламалар 
саны шектеулі, таңдап, талғап пайдалануға мүмкіндік жоқ. 

Ғылыми – техникалық əлемнің дамуына байланысты жеке тұлғаның өмір сүруіне 
жаңа əлеуметтік талаптар қойыла бастайды.  

Ойын-сауық индустриясының жаңа түрі -  компьютерлік ойындардың пайда болуы 
жеке тұлғаға, оның ерекшеліктеріне жаңа зерттеулер жүргізуді  қажет етеді. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДА КЕЗДЕСЕТІН ӨТІРІК АЙТУ 
МƏСЕЛЕЛЕРІНІҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 
Саматова А., педагогикалық факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Халикова Б.Т., педагогика жəне психология магистрі, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
Мектеп жасына дейінгі кезең баланың жеке тұлға болып қалыптасуында маңызды рөл 

атқаратын кезең. Қазіргі таңда ата-ана мен балабақшаның ортақ мəселесі-бала тəрбиесі. Ата-
ана үшін бала - оның үміті, өмірінің жалғасы, мақтанышы, болашағы  болса, тəрбиеші үшін- 
еңбегінің жемісі. Сондықтан ата-ана мен балабақша үнемі тығыз байланыста болуы керек. 

Өтірік айту  – адам мінезіндегі қасиет. Өтірік сөйлеу əрекеті шын мəніндегі жағдайды 
əдейі бұрмалауға бағытталады. Өтірік  айту өтірікшіге ғана емес, оны тыңдайтындарға да 
опық жегізеді. Мектеп жасына дейінгі əрбір баланың өмірі фантазиялар мен ойдан 
шығарылған əрекеттерге толы болады. Егер 4-5 жастағы баланың фантазиясы кіршіксіз 
болса, 5- 6 жаста жазалаудан қашу үшін ойдан шығаруларға барады. Жағымсыз жағдайдан 
интуитивті түрде қашып құтылудың оңай жолы ретінде олар - өтірік айтуға тоқталады.  

Баланың осы кезеңде өтірік айтпауы бала болашағы мен ата-аналар үшін өзекті 
мəселелердің бірі болып табылады. Бала – ата-ананың айнасы екенін ұмытпаған жөн, 
«балаңды шыншылдыққа баулимын десең, алдымен өзің шыншыл бол» деген мамандардың 
пікірі бала тəрбиесіндегі басты құрал болуы тиіс.  

Қазақ халқы бала тəрбиесін бесікте жатқан кезеңнен бастаған. Бала бойына жақсы, 
жаман қасиеттер ана сүтімен дариды екен. Балалардың өтірік айтуы жайлы проблемаларды 
зерттеген ғалымдар қатарына: Адам А., Алешинцев И.А., Гартьер К., Дубровский Б.И., 
Знаков В.В., Ильин И.А., Нечаев А.П., Щербатых Ю.К. жатқызуға болады. Осыған 
байланысты əр ғалым əр түрлі анықтама береді. Х.Вайнриханың айтуынша адам баласы 
өтірік айтуға бейім тіршілік иесі десе, В.Знаков өтірік деп – шынайлықпен еш байланысы 
жоқ қағиданың бірі деп түсіндірсе, А.Августин өтірік – шынайылықты жасырып айту деп 
түсіндіреді.  

Зерттеудің мақсаты: Мектеп жасына дейінгі балаларда кездесетін өтірік айту 
мəселесін психологиялық тұрғыдан анықтау жəне оның алдын алу жолдарын қарастыру. 
Зерттеу барысында балалардың тұлғааралық жəне отбасы ішілік қарым-қатынастарды 
қабылдауын анықтауға арналған Рене Жиляның проективті əдістемесі; ата-аналарға арналған 
«Балаңызды қаншалықты жақсы білесіз?» сауалнамасы; баланың өтірік айтуын 
диагностикалауға арналған «Суреттегі əңгіме» əдістемесі; ата-аналарға арналған «Баланың 
өтірік айтуына қалай қарайсыз?» сауалнамасы жүргізілді. 

Берілген жұмыстың тиімді критерилері: мектеп жасына дейінгі балалардың 
əлеуметтенуі; эмоционалды жайлылық деңгейінің көтерілуі; балалардың жауапкершілік 
сезімдерінің дамуы. Сондықтан бүгінгі күнде баланың өтірік айту мəселесі өзекті болып 
табылады. Қарастырылған аспектілер бойынша мектеп жасына дейінгі балалардың өтірік 
айту себептерінің бірнеше түрі анықталды. Баланы өтірік айтпауға тəрбиелеу оның мінез-
құлқына үлкегн əсер етеді. Болашақта еліміздің өркендеуіне үлес қосатын жауапкершілігі 
мол азамат пен азаматшалардың өсіп-өркендеуіне жағдай жасау ата-ана мен балабақшаның 
басты міндеті болып саналады. 

Баланың өтірік айтпауы бала болашағы мен ата-аналар үшін өте маңызды. Сондықтан 
тəрбиеші мен ата-ананың біріккен жұмысы өте маңызды. Бала – ата-ананың айнасы екенін 
ұмытпаған жөн, «балаңды шыншылдыққа баулимын десең, алдымен өзің шыншыл бол» 
деген мамандардың пікірі бала тəрбиесіндегі басты құрал болуы тиіс. Ескере кететін жағдай 
баланың өтірік айту мəселесі түзетуге келеді жəне жағымды нəтижесін беріп отыр.  
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Адам мен əлем арасындағы өзара қарым-қатынастардың əртүрлілігі жəне бір жағынан 

өзін-өзі реттеу тетіктері анықталады, оның мінез-құлқына тапсырыс беріп, оның қалауы мен 
еркі бойынша өмір сүруге мүмкіндік береді. Екінші жағынан, қоғам осы өзара əрекеттесуді 
басқарудың бірқатар жүйелерін жасайды, бірақ, негізінен, адамның өмірінде басшылыққа 
алатын қоғамдық стандарттар мен үміттерді, ережелерді сақтау тұрғысынан алғанда.  

Этика - осындай жүйелердің бірі координаттарын тек қана сипаттама ғана емес, 
сонымен қатар мінез-құлықты, адамның қарым-қатынасын жəне адамның мінез-құлқын 
əлеуметтік бағалауды белгілейді.  

Этика қоғамның бағалау координаттарында белгіленген əрбір адамның əрекетін 
жақындату деңгейін анықтайды.  

Этика қоғамның ішкі тұрақтылығы мен тұтастығын қамтамасыз ету, оның жойылуын 
болдырмау жəне тұтастай алғанда ыдыраудан бас тартуына қарамастан, оның басты міндеті, 
Рубинштейнге сəйкес, адамның барынша жоғары деңгейге көтерілуі болып табылады. 

Этикалық нормалар, ең алдымен, адамның басқа адамдарға қатысты əрекеттері үшін 
жауапкершіліктің ауқымын атап көрсетеді. Барлық іс-əрекеттерді адамдар өзара 
əрекеттесетіндіктен, бір тұлғаның кез-келген əрекеті басқалардың өмір сүру жағдайында 
нақты өзгеріс көзі бола алады.  

Этика шарасы - нақты жəне үлгілі мінез-құлықтың жақындық дəрежесі, яғни олар 
өздері бекіткен басқа адамдар. 

Белгілі бір тұлғаның мінез-құлқы стандартты емес болса, онда ол жойылады, қоғам 
белгілі бір санкцияларды енгізеді. Осы мақаланың шеңберінде бүгінгі күнге дейін 
қалыптасқан барлық этикалық ұғымдарды, олардың əлеуметтік жəне мəдени 
трансформацияларын қадағалауға жəне нақты өмір құбылыстарын түсіндірудегі олардың 
рөлін анықтау мүмкін емес.  

Моральдық борыш адамның саналы, өз еркімен қабылдаған міндеттемелері, қоршаған 
адамдармен жəне əлеммен қарым-қатынас жасаудағы өзінің жеке тапсырмасы, 
жауапкершілік ауқымы, əлеуметтік немесе жеке мақсатқа жету үшін əрекет етудің 
ынталандыру күші. Сонымен қатар моральдық борыш барлық əлеуметтік маңызы бар, 
мақұлданған, əлеуметтік жағынан қолайлы, нормативтік, оның ішінде қоғамның барлық 
шектеулері мен тыйымдарын қамтиды. 

Этикалық координаттарды Рубинштейн тұрғысынан таңдаудың тағы бір негізі жалпы 
жəне нақты қарым-қатынас, кез келген моральдық позициялар мен шындық арасындағы 
қайшылықты білдіретіні болып табылады. Сонымен бірге, жалпы ереже типтік, жалпыланған 
жəне жекешелендіретін нəрсені болжайды - нақты жағдайдағы генералды қолдану.  

С.Л. Рубинштейн жалпы моральдық жағдай əрқашан нақты жағдайға сəйкес 
келмейтінін жəне соған орай қазіргі өмір жағдайында жасалған қақтығысты шешпейтінін 
атап өтеді. Адамның ортақ бағынуы тəуелсіздік пен тəуелсіздіктің бірыңғай мəртебесін 
жоққа шығарады. Жалпы жұмыс істейтін кең ауқымды санаттар, мысалы, «дəуір», 
«қалыптастыру», «өркениет» жəне т.б. белгілі бір адамның алаңдаушылығы, уайымы мен 
қуанышы.  

Біздің заманымызда дəстүрлі этикалық координаттардың трансформациясы жəне, ең 
бастысы, қосымша мазмұнымен қанықтыру қажеттілігі, мысалы, адам психологиясы 
саласындағы ғылыми жетістіктерге байланысты. 
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ЖЕКЕ ТҰЛҒАЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРДІҢ ТҰҚЫМҚУАЛАУЫНЫҢ 
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Ғылыми жетекшісі – Баймуханова Б.К., аға оқытушы 
 

Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал  
  

Тұлға əрдайым зерттеушілер үшін қызығушылық тудырады. Көптеген теориялар жеке 
құбылысқа арналған, оны зерттеудің көптеген тəсілдері əзірленіп, қолданылуда жəне қазіргі 
уақытта əлеуметтану, медицина жəне басқа ғылымдар үшін өзекті білім объектісі болып қала 
береді. Психологияда да жеке тұлға  ғылыми білімнің орталық нысандарының бірі болып 
табылады. Ол физиологиялық жəне психологиялық қасиеттердің бірегей динамикалық 
жүйесі ретінде қарастырылады, онда адамның жалпыға бірдей мəні адамның нəсілінің өкілі 
ретінде белгілі бір əлеуметтік-мəдени кеңістікте өзінің бірегей өмір жолын жүзеге асырады. 
Осы құбылысқа байланысты проблемаларды шешуге əлеуметтік-психологиялық ғана емес, 
сонымен бірге медициналық-биологиялық бағыттар да қатысады. 

Психогенетика - бұл зерттеу саласы психология мен генетика арасындағы шекарада 
жатыр. Негізгі мақсаты жеке психологиялық ерекшеліктерін қалыптастыруда тұқым 
қуалаушылық жəне қоршаған ортаны рөлін анықтау болып табылады. Психогенетикалық 
зерттеулердегі жеке қасиеттерді зерттеуге жетекшілік ететін заманауи тəсіл - факторды 
талдау, онда жеке тұлға белгілі бір құрылымдық жəне кейбір ұйымдастырылған 
қатынастардағы элементтермен иерархиялық құрылым ретінде қарастырылады. Психиканың 
адам алдында тұрған проблемалардың бірі белгілі бір жеке сипаттамаларын қалыптастыруға 
əсер ететін генетикалық факторлар табу болып табылады. Заманауи оқулықтар мен оқу 
құралдарында зерттеулер туралы деректер 2005 жылға дейін ғана бар.  

Осы саладағы ең көп жұмыстар GWAS молекулалық биологиялық зерттеулерімен 
байланысты. генетика, геномды-кең бірлестігі зерттеулер (GWA-зерттеу, немесе GWAS) 
жылы, нақты шегінен үшін опциялардың кез келген қосылымын көруге мүмкіндік беретін, əр 
түрлі адамдар генетикалық нұсқаларын геномдық жиынтығы зерттеу болып табылады. 
GWAS зерттеулері əдетте бір нуклеотидті полиморфизмдер (SNPs) арасындағы 
байланыстарды табуға бағытталған.  

Тұқымқуалаушылық арқылы бала жүйке жүйесі, бас миы, сезім органдары құрылысы, 
дене белгілері сияқты адамзат ерекшелік алады. Балалар сонымен бірге биологиялық, 
инстинкті қажеттіліктерді де (тамаққа, жылу т.б. қажеттілік), жоғары жүйке жүйесінің типтік 
ерекшеліктерінде алады. Биологиялық фактор баланың тууын оған ғана тəн адамзат 
ерекшеліктерінің құрылысымен, оның жеке басының қалыптасуына мүмкіндік беретін 
əртүрлі органдар мен жүйе іс-əрекетінде маңызды орын алады. 

Тұқымқуалаушылықтан басқа биологиялық фактор өзіне бала өмірінің құрсақ іші 
кезеңнің өту ерекшеліктерін де қосады. Анасының сырқаттануы, сол кезде оның қабылдаған 
дəрі-дəрмектері баланың психикалық дамуында ауытқулар тудыруы мүмкін. Сонымен қатар 
баланың ары қарайғы дамуына туу процессі де өз əсерін тигізеді. Сондықтан да баланы туу 
процессіндегі жарақаттардан сақтандырып, оның бірінші дем алуын уақытында жасауын 
қадағалау керек.  

Бала дамуының бірінші концепциясының пайда болуына үлкен үлесін қосқан Ч. 
Дарвин теориясы еді. Ол даму, генезис бегілі бір заңға бағытталадындығы туралы идеяны 
алғаш рет нақты құрастырып көрсетті. 

 Психологиялық теориялардың биологизаторлық бағыты ішіндегі ерте шыққан 
концепциялардың бірі рекапитуляция концепциясы. XIX ғасырда Э. Геккель эмбриогенезге 
қатысты биогенетикалық заңды қалыптастырды: онтогенез (индивидуалды даму) бұл 
филогенездің (түрдің тарихи дамуы) қысқа да тез қайталануы. Бұл заңдылық баланың 
онтогенетикалық даму процессіне ауысқан. 
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Депрессию повсеместно описывают как глубокое психологическое расстройство 
настроения, вызванное негативным восприятием самого/самой себя. Описывая самих себя, 
люди, страдающие от депрессии, используют такие выражения, как «отсутствие 
самоуважения», «ненависть к самому себе», «заниженная самооценка», «ощущение 
собственной никчемности». Конечно, представляется невозможным отделить чувство 
собственного достоинства от своего образа - мужчины или женщины. 

Чувство собственного достоинства существует не полной изоляции, а в контексте 
отношений и социума. 

Мужчины и женщины по-разному определят и поддерживают уровень 
психологической самооценки. Мужское чувство собственного достоинства тесно связано с 
достижениями во «внешнем мире»: успехами в профессиональной деятельности и на 
сексуальном фронте, финансовым благополучием, общественным статусом и положением на 
иерархической лестнице вкупе с достаточно высоким авторитетом и уровнем знаний 
(внешний локус психологического контроля). Самооценка женщины строится главным 
образом вокруг отношений, эмоциональных связей, близости и совместной деятельности 
(внутренний локус контроля психологического состояния). 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), женщины страдают от 
депрессии чаще мужчин. Эта картина наблюдается в странах по всему миру, включая 
Соединенные Штаты. 

Почему так? Частично это объясняется биологическими различиями между 
мужчинами и женщинами, в частности, гормонами. Это примеры половых различий. Но 
социальные факторы – гендерные различия – могут играть большую роль. Например, 
женщины в целом испытывают больше стресса, чем мужчины, и исследования показали, что 
социальный стресс является основной причиной депрессии. 

Исследователи определили стресс как какие-либо серьезные изменения статус-кво 
(существующего баланса), которые потенциально могут вызвать психическое или 
эмоциональное напряжение. Эти стрессовые жизненные события могут включать в себя 
брак, развод, разрыв, семейное примирение, личную травму или болезнь, увольнение с 
работы или уход на пенсию. 

Исследования показывают, что по сравнению с мужчинами женщины, как правило, 
склонны слишком много размышлять и доходить до негативных мыслей. Это и может 
объяснять разницу в распространенности депрессии среди мужчин и женщин. Чрезмерные 
размышления могут усилить стресс и, к сожалению, чаще встречаются у женщин. 

Эти данные свидетельствуют о том, что психосоциальные причины депрессии могут 
быть, по меньшей мере, частично иметь гендерную специфику, и что эти различия коренятся 
в различных жизненных условиях – социального неравенства – с которым сталкиваются 
мужчины и женщины. Женщины, как правило, чаще сталкиваются с социальным 
неравенством и, следовательно, более склонны к депрессии, чем мужчины. 

Гендерный разрыв в показателях депрессии заметнее всего в странах с 
высоким гендерным неравенством, где у женщин возникают большие трудности с 
получением доступа к образованию и другим ресурсам. 

Гендер влияет на риски депрессии разнообразными способами. Он определяет нашу 
уязвимость к стрессу. Он также определяет, какими ресурсами мы можем воспользоваться, 
чтобы справиться со стрессом или депрессией. 
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ҚАЗІРГІ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ АҚШАҒА ДЕГЕН ҚАРЫМ-
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Тапаева Б., педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Мухамбетжанова М.Б., əлеуметтік ғылымдар магистрі, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
 Ақша деген сөз (латынның сөзі,monetа) шыққан, храмдағы монетаға арналған Рим 
құдайы Юнонын есімдерінің бірі болып саналады. Ақша-нарықтық экономиканың  маңызды 
сипаты. Монетарлық жүйе қалай жұмыс істейтіні туралы, кез келген елдің  экономикалық  
дамуының тұрақтылығы негізімен байланысты. 

Ақша қарапайым əлеуметтік мінез- құлық қалыптасуының көзі, ақшаның адамға 
тигізетін əсері экономика саласы бойынша сарқылмайды, олар моральды 
қалыптастыруға,құндылықтардың иерархиясына айтарлықтай  ықпал етеді. Ақша əлеуметтік 
мінез-құлықты өзгертеді. 

Ақшаға деген қызығушылық-қазіргі заманғы балалардын дамуында ең басты этап, 
балалар үш- төрт жаста ақшанын мағынасын түсінеді, олардын қызметттердің құны мен 
тауарлар ретінде. Біздің  нарықтық қатынас дəуірінде ақшаны тек ересектер ғана 
емес,балалар өмірінде де басты орынға ие болды. Олай болмаған да,анасы мен əкесі күні 
бойы тек қана,заттар қанша тұрады, қай жерде арзан заттар бар,ақшаны қалай табуға болады 
деп айтады. Егер бала ақшаны көрмей,ұстамай өссе онда ол болашақта өз ақшасын билік ете 
алмайды жəне жұмсай алмайды. Баланы ақшаны ақылмен жұмсауға үйрету ол ата-анасының 
жұмысы. Шын мəнінде,сатып  алуға немесе ақшаға деген тұрақты сұраныс баланың 
əлеуметтенуінің жеткіліксіз екенін көрсетеді. Ол баланы адасуға əкелуі мүмкін, оған ақшаны 
тек көңіл көтеруге немесе жеке басына жұмсауға деп түсінеді. Əдетте мұндай мінез-құлық 
ерекшелігі балада екі-үш жаста,бірақ баланын ересек жасқа дейін де болуы мүмкін, егер оны 
ата-анасы балаларын уақытылы  ақшаны қалай жүйелі түрде жұмсауын үйрету керек. 
Баланың тілегі мен барлық қыңырлығын қанағаттандыру,бұл отбасының  қаржылық 
мəселесі. Баланын жасына байланысты,мұны жəне оны істеуге болмайтынын түсіндірсе,олар 
жиі еркелігін жəне өзінің туыстары арқылы өз қажеттілігін қамтамасыз етеді. 

Ақша деген түсінік-бұл қазіргі заманда керек зат,бірақ біз қалта ақша мəселесіне тап 
болдық. Бұл мəселе немен аяқталады? Мəселені шешуде бірнеше аспект кездеседі: 

- біріншіден, балаларынын қалта қашасына ата-анасы қалай қарайды; 
- екіншіден,қалта қашасын балалар қайда жəне неге жұмсайды. 
Балаларын жалғыз тəрбиелеп отырған  ата-аналар, əдеттегіде балаларына жеткілікті 

түрде  ақша береді, оның құрдастарына қарағанда. 
Егер де мектеп оқушысы ата-анасының  кішкентай « көмек ақысына » 

қанағаттанбаса,онда ол ақшаны əкесінен емес,анасынан сұрайды. 
Жалпы жағдайда,европалық ата-аналар балаларын ақша тапқанын құп көреді жəне де 

олардың ұрпақтары ақшны қарызға алғанын немесе басқаларға қарыз бергенін жөн 
көреді.Орта таптағы ата-аналар « қалта ақашасына » жақсы көз  қараста қарайды,төменгі тап 
ата-аналарына қарағанда жəне де балаларына ертерек жеке финансовалық жағдайын басқа 
алуын үйретеді. Ең қызығы,төменгі таптағы ата-аналар қалта ақшасын қыз балдарға 
қарағанда ұл балаларға көп беру керек деп есептейді. Европаның халық санағынын 3/ 4 
ақшаны жиі беріп тұру керек деген ойды құптайды, бұл балаларға кейбір заттарды сатып 
аларда ақшаны үнемдеуде жəне де сабақтан бос уақытта жұмыс жасай алады. Германияда 
тұрғындарының балалары сегіз жастан бастап қосымша жұмыс жасайды. Ата-аналардың 
жартысынан азы өз балаларын қайрымдылыққа ақша жұмсауға үйретеді. Ересек адамдардың 
көпшілігі сабақта балаларынын жақсы табысқа жету үшін ақшалай көмек көрсету керек деп 
қарайды. Бұл топтағы ата-аналар балаларына ерте жастан ақша беріп,ұстатып үйретеді. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТИ В ЭКСТРИМАЛЬНОЙ 
СИТУАЦИИ 

 
Тугаева К., студентка 2 курса педагогического факультета 
Научный руководитель - Присташ В.В., преподаватель 

 
Западно-Казахстанский инновационно - технологический университет, Уральск 
 
Проблема психологической устойчивости в современных условиях приобретает 

особую актуальность в связи с ростом социальной и экономической напряженности, 
повышением требовательности к эффективности принятия человеком решений. 

Психологическая устойчивость является базовой характеристикой личности. 
Становление личности зависит от того, как мотивы, обусловленные теми или иными 
обстоятельствами, превращаются в то устойчивое, что характеризует данную личность. 
 Устойчивость человека и дальнейшее устранение стресса прежде всего зависит от 
знаний, опыта и постоянного адаптирования человека к возникшим стрессовым ситуациям, 
так как одно и тоже обстоятельство требует от человека разного подхода. Даже опытный и 
приспособленный человек не всегда может найти сразу правильное решение для выхода из 
стрессовой ситуации, так как все люди индивидуальны.  

Особенности психологического стресса включают в себя психическое состояние 
человека при различных трудных или конфликтных ситуациях, реагирование человека на 
события, нахождение выхода в состояния стресса. 

Во время общения для того, что бы избежать стрессовых ситуаций, необходимо 
учитывать психологию человека. Кому-то нужен мягкий подход, а кто-то требует более 
жёсткого подхода, так как у всех есть свои разные амбиции и требования. Поэтому если к 
требовательному или жёсткому человеку подойти мягко, он просто может не воспринять 
просьбу, так как привык к более жёстким требованиям со стороны, и на обычные намёки и 
мягкие просьбы не будет реагировать или слышать их. 

Эмоциональные проявления стресса затрагивают различные стороны психики. В 
первую очередь это касается характеристик общего эмоционального фона, который 
приобретает негативный, мрачный, пессимистичный оттенок.  

При длительном стрессе человек становится более тревожным по сравнению с его 
нормальным состоянием, теряет веру в успех и в случае особо затяжного стресса может 
впасть в депрессию. На фоне такого измененного настроения у человека, испытывающего 
стресс, отмечаются более сильные эмоциональные вспышки, чаще всего негативного 
характера. Это могут быть эмоциональные реакции раздражительности, гнева, агрессии, 
вплоть до аффективных состояний. 

Длительный или повторяющийся кратковременный стресс может приводить к 
изменению всего характера человека, в котором появляются новые черты или усиливаются 
уже имевшиеся: интраверсия, склонность к самообвинениям, заниженная самооценка, 
подозрительность, агрессивность и т. д. 

При наличии определенных предпосылок все вышеописанные изменения выходят за 
пределы психологической нормы и приобретают черты психопатологии, которые чаще всего 
проявляются в виде различных неврозов (астенического, невроза тревожного ожидания и т. 
д.). Отрицательные эмоциональные состояния (страх, тревога, пессимизм, негативизм, 
повышенная агрессивность) одновременно являются и следствиями и предпосылками 
развития стрессов.  
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Қазіргі қоғамның өзекті мəселелерінің бірі – əлеуметтік, экономикалық өзгермелі 

жағдайларда өмір сүруге дайын болып қана қоймай, сонымен қатар оны жүзеге асыруға, 
жақсартуға игі ықпал ететін жеке тұлғаны қалыптастыру. Мұндай тұлғаға қойылатын бірінші 
кезектегі нақты талаптар – шығармашылық, белсенділік, жауаптылық, терең білімділік, 
кəсіби сауаттылық. Осы орайда оқушылар арасында өзара түсіністік жəне ұжымдық қарым-
қатынасты орнатып, оқушылардың сенімсіздіктерін жойып, мүмкіндіктерін арттыруға жол 
ашатын бірден бір тəсіл критериалды бағалау болып табылады. 

Критериалдық бағалау – бұл білімнің мақсаты мен мазмұнына сəйкес келетін, 
оқушылардың оқу-танымдық біліктілігін қалыптастыруға себепші болатын, айқын 
анықталған, ұжыммен шығарылған, білім процесінің барлық қатысушыларына алдын ала 
белгілі критериялармен оқушылардың оқу жетістіктерін салыстыруға негізделген процесс. 

Г. Ананьев  өзінің «педагогикалық бағаның   психологиясы» атты монографиясында  
мынандай мəселелерді қозғайды. Б.Г. Ананьев  бағаның   рөлін   төмендегідей қарайды: 

а) Бағыт берушілік рөл,  яғни  оқушылардың ақыл-ой дамуына, білімді меңгеруіне 
көмектесетін реттегі қызметі; 

ə) Ынталандырушы рөл, яғни баланың табысқа жету жетпеуіне байланысты аффекті – 
еріктік  сапаларының жетілуіне  əсер ететін қызметі. Бағаның тікелей əсерінен біз, ақыл-ой 
жұмысы қарқынының тоқталуы  немесе шапшаң  өсуін,  сапалы өзгерістерге ие боламыз. 

Бағалау  ісі  баланың психологиялық  дамуына тікелей əсер етуші фактор. Білімді, 
іскерлікті  жəне  дағдыны  тексеру жəне бағалау танымдық іс-əрекет кезеңдерінің  бірі 
болады. Бұл жердегі негізгі мақсат  – оқушылардың  оқу жұмысын  бақылау, олардың  
үлгерімін жəне оқудың кері байланысын  есепке алу. Өйткені, оқушының оқу  жетістіктері 
оның тек алған білімдерінің сапасымен өлшенбейді, басты рөлде  оқушының жеке тұлғалық 
қасиеттерін дамыту жəне алған білімін күнделікті  өмірде қолдана білу екендігі сөзсіз аян. Ал 
бағалаумен қатар критериялды бағалауда рефлексия ұғымы тұлғаның өзін-өзі дамытуындағы 
мықты құралы болып табылады. 

Рефлексия (лат. Reflexio – кейінге оралу) – бейнелеуді, сондай-ақ таным актысін 
зерттеуді білдіретін термин. Рефлексия – адамның өз істерінің мəнін түсіну, олар туралы 
ойлану барысында өзіне өзінің нені, қалай жасағаны туралы толық жəне анық есеп беруі 
немесе өзі əрекет барысында басшылыққа алған ережелер мен кестелерді мойындауы не 
жоққа шығаруы. 

Рефлексиялық мəдениеті қалыптасқан адам өзінің тұлғалық жəне кəсіби 
стереотиптерін шығармашылықпен өзгерте алады.  

Оқушыларды рефлексия жасауға үйретуде мəселенің психологиялық жағына мəн беру 
тиімді. Рефлексияның тиімділігін атап көрсетер болсақ, оқушы үшін: 

• Рефлексия – оқушыны өз – өзіне есеп беруге баулиды; 
• Рефлексия арқылы оқушы өз қажеттілігін білдіре алады; 
• Рефлексия арқылы оқушының өзіндік көзқарасы қалыптасады; 
• Рефлексияның нəтижесінде сыни көзқарас қалыптасады; 
• Өз – өзіне баға бере алады; 
• Білім алуға деген қызығушылық жоғарылайды. 
Қорыта айтқанда, критериялдық бағалаудың психологиялық аспектілеріне рефлексия 

мен адекватты бағалау кіреді. Рефлексия – адамды, білімді дамытудың шарттарының бірі 
болса, бағалау  ісі  баланың психологиялық  дамуына тікелей əсер етуші фактор. Соңдықтан 
бұл қазіргі кездегі білім саласындағы көкейтесті мəселелер қатарына жатады. 
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СЕКЦИЯ  «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ В МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ» 

 
АНАЛИЗАТОРЛАР ЖҮЙЕСІ ЖƏНЕ ОЛАРДЫҢ ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Айиджанов Р., педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Джумакаева К.С., биология ғылымдарының кандидаты, доцент 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық  университеті, Орал 
 
Адам мен жануар организмі сыртқы орта ерекшеліктері жөнінде, дене бөлімдерінің, 

ішкі мүшелерінің, еттерінің, терісінің жағдайлары туралы ақпарат алып отыруының негізінде 
тіршілік етеді. Осы ақпараттарды қабылдаушы физиологиялық аппараттарды сезім мүшелері 
деп атаған. 

Өткен ғасырда, сыртқы жəне ішкі тітіркенулердің механизмдері ашылмаған кезде, 
зерттеушілердің назары негізінен сенсорлық аппараттың шеткі бөліміне, яғни 
қабылдағыштарға (рецепторларға) аударылған. (Мысалы, көздің сəуле сындырғыш, 
құлақтың дыбыс өткізгіш аппараттарына жəне т.б.). Айтылған құрылымдар күрделі 
физиологиялық аппараттардың бөлігі екені анық.Олардың құрамына сыртқы жəне ішкі 
ортадан тітіркенулерді қабылдайтын құрылымдар ғана кірмейді, сонымен қатар жүйке 
жүйесінің бөлімдерінде көру, есту жəне тағы басқа сезімдерді тудыратын қыртыс 
аймақтарында орналасқан нейрондар комплекстері де кіреді. Сондықтан, И.П.Павлов ішкі 
жəне сыртқы ортадан тітіркенулерді қабылдайтын құралдардың барлық тізбегін еске алу 
қажеттігін айта келе, сезім мүшелерін анализатор (анализаторлар) деп атауды ұсынған. Бұл 
атаулардың өзі де олардың атқаратын қызыметінің бір бөлігін ғана айғақтайды, өйткені ішкі 
жəне сыртқы тітіркенулерді қабылдайтын аппараттарда талдау мен қатар күрделі түзілу 
процестері жүреді. Сонымен осы замандағы физиологиялық əдебиеттерде «сенсорлық 
жүйелер» деген термин кеңінен қолданылады, өйткені бұл термин қабылдаушы құралдар 
жұмысының мазмұнына дəлірек келеді. Бірақ физиологтар мен медицина, 
биологияғылымдары салсындағы мамандар, психологтар «сезім мүшелері жəне анализатор» 
деген терминдерге «сенсорлық жүйелер» терминінің мазмұнын береді. Сондықтан əдебиетте 
осы үш термин синонимдер ретінде қолданылады. 

Сенсорлық жүйелердің құрылымы мен қызыметі өте күрделі. Қабылдағышта 
туындаған қозу орталық жүйке жүйесіне бірнеше жолдармен беріледі. Біріншіден, арнайы 
жолмен. Оған кіретіндері: 1)қабылдағыш; 2)бірінші сезімтал нейрон (орталық жүйке 
жүйесінен тыс жерде жұлын жəне ми жүйелері түйіндерінде орналасады); 3)екінші нейрон 
(жұлында, сопақша жəне ортаңғы мида); 4)үшінші нейрон (көру төмпешіктерінде); 
5)төртінші нейрон (жарты шар тəрізді ми қыртысының дəл сол анализатортың проекциялық 
аймағында). Осымен қатар, ортанғы мидағы, жұлындағы жəне сопақша мидағы жолдары 
мишық, ретикуляр формациясы жəне т.б. бөлімдеріне қарай ауысады. Ретикуляр 
формациясынан қозу ми қыртысының басқа бөлімдеріне арнайы емес жолдармен барады. 

Қорыта айтқанда, қандай да болмасын қабылдағышта туындаған қозу бірінші нейрон 
талшығымен таралып, əрі қарай жүйке жүйесінің түрлі бөлімдеріндегі басқа нейрондарға 
ауысып, жоғарғы орталықтарға, соның ішінде ми қыртысына көптеген жолдар арқылы 
келеді. Биотоктарды тіркеу көрсеткендей, белгілі бір қабылдағышты тітіркендіргенде қозу ең 
алдымен сол сезімді беретін проекциялық аймақта тіркеледі (бірінші жауып), ал бірнеше 
милисекөнттен кейін ми қыртысының басқа да аймақтарында байқалады. Сондықтан, əртүрлі 
қабылдағыштардың тітіркенулердің (тіпті бір анализатор аумағында) айыру жарты шар 
тəрізді ми қыртысындағы қозған жəне тежелген нүктелердің күрделі мозайкасымен 
байланысты. 
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ҚАЗАҚСТАНДА ШАЙБАЛЫ ХОККЕЙДІҢ ДАМУЫ 
 

Əсетов Нұрдаулет, педагогикалық факультетінің 1 курс студенті 
Ғылыми жетекшісі – Мендигалиев Б.С., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 
 

Шайбалы хоккей шайбамен мұз үстінде ойналатын командалық спорт ойыны. 
Шайбалы хоккейдің отаны - Канада. Канаданың табиғат жағдайы қазіргі хоккейдің дамуына 
үлкен əсер етті.  

1879 жылы Монреаль университетінің студенттері хоккей ережесін жазды. Шайбалы 
хоккей ойналатын мұз айдынының ұзындығы 51- 61 м, ені 24 – 30 м, айнала шетінің биіктігі 
1,10 - 1,22 м етіп қоршалған алаң. Алаңның дəл ортасынан қызыл сызық (ені 30 см), əр 
қақпадан 18 м қашықтықтан көк сызық тартылады. Қызыл сызық алаңды екіге, көк сызық 
үшке бөледі. Көк сызықпен бөлінген алаңының екі шеткісін қорғаныс алаңы, ортаңғысын 
орталық алаң дейді. Қақпа сызығының дəл ортасына ені 183 см, биіктігі 122 см қақпа 
қойылады. Ойын үш кезеңде (əр кезең 20 мин.) өтеді. 

1908 жылы Шайбалы хоккейден бірінші халықаралық турнир Францияда өтті əрі сол 
жылы халықаралық лига құрылды. 1910 жылы Шайбалы хоккейден Еуропа чемпионаты өтті. 
1924 жылы қысқы олимпиялық ойындар бағдарламасына енгізіліп, 1930 жылдан əлем 
чемпионаты өткізіле бастады. Шайбалы хоккей командасы 17 — 20 адамнан құралады, бірақ 
бір мезгілде əр командадан 6 адам ойнайды, ойыншы ауыстыруға шектеу жоқ. Қазақстанда 
Шайбалы хоккей 1950 жылдан басталды. Алғашқы респуб. чемпионат Алматыда өтті. 

Еліміздің тəуелсіздігі қазақ хоккейінің дамуына өз септігін тигізіп, халықаралық 
жарыстарда қазақ елі дербес мемлекет ретінде өнер көрсету мүмкіндігін алған. 1992 жылдың 
сəуірінде Қазақстан құрамасы Санкт-Петербор қаласында өткен «Большой приз» атты 
халықаралық турнирге қатысқан болатын. Ал 1992 жылдың мамыр айында Қазақстанның 
хоккей федерациясы Халықаралық Хоккей федерациясына мүшелік етіп, еліміз əлемдік 
жарыстарда өнер көрсете бастады.  

1993 жылы Қазақстан  құрамасы Словенияда өткен əлем чемпионатында өзінің 
бірінші ойнын өткізіп, 1996 жылы біздің жігіттер «С» тобының чемпиондары атағына қол 
жеткізген. Германияда 1993 жылы өткен əлем чемпионатында Теміртау хоккей мектебінің 
түлегі, Дмитрий Фролов, чемпион атанған, бірақ ол сол кезде Ресей құрамында өнер 
көрсетті.  

1995 жылы Қазақстан құрамасы Азия Кубогының жеңімпазы атанып, 
Тəуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан құрама командасы қысқы Азия ойындарында 2 рет 
чемпион атанды (1996, Нагано, Жапония, 1998, Конгвон, Оңтүстік Корея), қыздар құрама 
командасы қысқы  Азия ойындарының чемпионы (2002, Бусан, Оңтүстік Корея). 
Б.В.Александров, В.Н.Беляев, С.В.Дроздов, т.б. сынды мамандар Шайбалы хоккейдің 
республикамызда дамуына көп үлес қосты. 

Барыс хоккей клубы – Астана қаласының кəсіпқой хоккей клубы. Барыс Құрлықтық 
Хоккей Лигасының (ҚХЛ) Чернышев дивизиясындағы мүшесі. Барыс клубы 1999 жылы 
құрылып, 2001-2002 жылғы маусымнан ойнай бастады. Бұл ұжым 2007 жылға 
дейін Қазақстан Чемпионатында ойнап, одан əрі Ресей Суперлигасында өнер көрсетеді. 
Суперлигадағы 2007-2008 жылғы маусымынан кейін Барыс ҚХЛ-ға мүшелікке арыз жазып 
қабылданды. 
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АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ 
ДАМУ ТАРИХЫ 

 
Бегімбай Н., педагогикалық факультетінің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Умарова Б.Ж., жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы   

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
Ақпараттық технология термині ақпарат жəне технология деген екі ұғыммен 

байланысты. Технология грек тілінен аударғанда өнер, шеберлік, біліктілік деген мағынаны 
білдіреді. Ақпараттық технология-есептеуіш техника құралдарын пайдалана отырып, 
ақпаратты алу, жинақтау, сақтау, өңдеу, талдау жəне ұсыну қызметтерін жүзеге асыратын 
əрекеттердің реті. Ақпараттық технология құралдарына техникалық, программалық, 
ақпараттық, ұйымдастырушы жəне əдістемелік құралдар жатады. Ақпараттық 
технологиялардың жабдықтары ретінде программалық өнімдердің кең тараған түрлері 
пайдаланылады. Оларға, мəтіндік редакторлар, электрондық кестелер, графикалық 
редакторлар жатады.  

Ақпараттық төңкерістер: Бірінші ақпараттық төңкеріс жазудың пайда болуымен 
байланысты; екінші ақпараттық төңкеріс XVI ғасырдың ортасында кітап басып шығарудың, 
баспа станогының пайда болуымен байланысты; Үшінші ақпараттық төңкеріс  ХІХ ғасырдың 
соңына қарай өріс алды. Бұл кезде электр қуаты өндірілді; Төртінші ақпараттық төңкеріс ХХ 
ғасырдың 70-жылдары басталды. Бұл кезде дербес компьютер, компьютерлік желілер, 
мəліметтерді жіберудің спутниктік жүйелері, ақпараттық телекоммуникациялар пайда 
болды. 

Ақпараттық технологиялардың  даму кезеңдері: Бірінші кезең ХІХ ғасырдың екінші 
жартысымен шектеледі жəне ең бастысы, қылқалам, қағаз сияқты жабдықтарды пайдаланып, 
ақпаратты пошта, шабарманның көмегімен тарататын технологияларды білдіреді. Бұл 
технологиялар ақпаратты құру мен оны қажетті түрде ұсынуға бағытталған.  

Екінші кезен ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың 40-жылдарына дейінгі аралықты 
алып жатыр. Ол жазу машинкалары, телефон, фонограф сияқты жабдықтарды, поштамен 
жеткізудің жетілдірілген (механикалық) тəсілдерін пайдаланумен сиппаталды. 
Технологиялар ақпаратты ұсынудың аса ыңғайлы формаларын қамтамасыз етеді.  

Үшінші кезең ХХ ғасырдың ортасы (40-жылдардың соңынан 80-жылдарға дейінгі 
аралық). Ақпаратты өңдеудің акпараттаық технологиялары дами бастады. Оның 
жабдықтарына үлкен ЭЕМ, электрлік жазу машинкалары, көшірме аппараттары, 
магнитафондар жатады. Адам іс- əрекетерін түрлі салаларында ақпаратты өңдеуге арналған 
автоматтандырылған басқару жүйелері, базалық жəне арнайы программалы-техникалық 
кешендер, автоматтандырылған жұмыс орындары пайда болды.  

Төртінші кезең  (1980 жылдан бастап ХХІ ғасырдың басына дейін) дербес 
компьютерлерді жəне олардың əр түрлі программалық жабдықтамаларын, факсимальді 
байланыстарды, электрондық пошталарды, компьютерлік желілер мен Интернетті кеңінен 
қолдануға бағытталған «ақпараттық» кезең ретінде анықталды. Пайдаланушылардың 
компьютермен немесе бір-бірімен қарым-қатынас жасаудың интерактивті режимі жүзеге 
асырылды. Жаңа ақпараттық технологияның негізгі буыны-білімді ұсыну мен өңдеу. 

Технологиялар  пайдаланушылардың қажеттіліктерін ең жоғарғы дəрежеде 
қанағаттандыруға жəне компьютерлік ортада жұмыс істеудің сəйкес интерфейсін құруға 
бағытталған. 
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ТЕПЕ-ТЕҢДІК САҚТАУ ЖАТТЫҒУЛАРЫ 
 

Биғалиев Е., педагогикалық факультетінің 1 курс студенті 
Ғылыми жетекшісі – Турдалиев Р.М., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 
 
Əрбір адам еш қиындықсыз тепе-теңдікті сақтау, сезіну үшін бір аяқта тұру дамыту 

міндетті емес, соны мен қатар қиын орындалатын гимнастикалық элементтерді орындау 
керек. Өмірде де спорта да адам жарақатын алдын алу дене тепе-теңдігін сақтау үшін əртүрлі 
жаттығуларды дамыту керек. 

Тепе-теңдікті сақтау дамыту не үшін қажет.  
1. Спорт залдарда ойын кезінде құлау, сулы еденде немесе мұзды жерлерде, 

тренажерлар залдарында белтемірлер көтергенде құлағн кезде тепе-теңдікті жақсы сезіну  
сізге құлау кезінде тез əрекет ету мен қалыпты жағдайды сақтап қалуға көмегін тигізеді. 

2. Адамның тепе-теңдік сақтау сезімі жақсы жетілгенде  күрделі гимнастика немесе 
ауыр атлетика жаттығулары, снауборд, серфинг, жəне т.б əртүрлі спорт жаттығулары жеңіл 
орындауға септігін тигізеді. 

3. Адам немқұрлы жасы ұлғайған сайын жарақат алу қаупі туындайды жəне қайта 
қалпына келу қиындық соқтырып жатады, сондықтанда дене жаттығуларымен жүйелі түрде 
айналысу тепе-теңдік сақтап қалуға көмегін тигізеді. 

Сол себепті жаттығуларды ең жеңіл түрінен бастап жəне біртіндеп күрделендіру 
керек. 

Тепе-теңдік сақтау жаттығулары кез келген қозғалыстың жəне кез кезген дененің тұру 
қалпын сақтаудың қажетті тұрақтылығы. Тепе-теңдік сезімінің дамуы адамның ми 
қыртысының қызметін жақсартады, қоздырумен тежеу процесстерін теңестіреді, адамның 
тұрған қалпындағы кез келген өзгерістері мен өз дене бөліктері жағдайының ауысуларын 
бағалауға көмектеседі, сезім мүшелері аппараттарының, бұлшықет сезімінің дамуының 
жетілдірумен байланысты біртіндеп жүзеге асырады. 

Құрал-жабдықсыз орындалатын қарапайым тепе теңдік жаттығуларының 
түрлеріне:аяқтың ұшымен көтерілу, аяқтың ұшында тұру, бір аяқпен тұру, белгіленген сызық 
бойынша жүру, ыңғайсыз бастапқы қалыптарға келу, т.с.с. жатады. 

Тепе-теңдік жаттығуларын орындау үшін гимнастикалық отырғыш,гимнастикалық 
бөренелер қолданылады. 

Егер де жаттығулар биік заттарда (бөрене)орындалатын болса, бұл жерде 
қауіпсіздіктен сақтандыру ескеріледі(төсеніш,кілемшелер жаю,жердің топырағын жұмсарту). 

Төсеніштер,кілемшелер жаттығу орындалатын заттың астында жатуы қажет. 
Жаттығуға бірте-бірте үйрету əдісі. 
1. Аяқты бірге қойып тұру,аяқтың ұшымен тұру,бір аяқты екінші аяқтың алдына қою, 

қолды əртүрлі қалыпта ұстап тұру. 
 2. Бір аяқпен қолдың əртүрлі қалпын сақтап тұру,əртүрлі қимылдар жасау. 
 3. Белгіленген сызық бойынша жүру. 
 4. Гимнастикалық отырғышта қолдың əртүрлі қалпын сақтап жүру, доппен жүру, 

гимнастикалық отырғышта қарамай қолды шапалақтап жүру. 
 5. Жерде жатқан бөрененің үстімен жүру(үлкен доппен,қолды шапалақтау). 
 6. Биіктігі 50 см бөрененің үстінен доппен,қолды шапалақтап жүру. 
 7. Бөрененің үстінен бір аяқпен үзіліс жасап отырып,екінші аяқты алға,артқы жаққа 

созу арқылы жүру. 
 8. Гимнастикалық бөрененің үстінен оңға,солға,артқа қолдың əртүрлі қалпын ұстап 

жүру. 
 9. Гимнастикалық бөрененің үстінен допты лақтырып,қағып алып жүру. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРЕСА У СТУДЕНТОВ К ИЗУЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ СПОРТА 

 
Виноградова Л., студентка 3 курса педагогического факультета 

Научный руководитель - Клименко Т.И., кандидат педагогических наук, доцент 
 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск 
 
Формирование интереса у студентов к изучению отдельных видов спорта происходит 

в период обучения в вузе, при изучении ряда спортивных дисциплин как теоретических, так 
и практических. Наиболее интересными видами спорта студенты считают спортивные игры.  

Было проведено анкетирование студентов 1-4 курсов. По вопросу анкеты о значении 
физической культуры для здоровья человека 95% студентов ответили, что физическая 
культура и занятия ею являются фактором укрепляющим здоровье, 85% студентов знают и 
признают, что физической культурой заниматься необходимо. На вопрос анкеты о значении 
видов спорта для развития организма, студенты ответили и выбрали наиболее знакомые им 
виды спорта: 75%  студентов (юноши) хотели бы заниматься футболом, 65%  студентов 
хотели бы заниматься волейболом, 58% студентов хотели бы заниматься баскетболом.  При 
опросе девушек на поставленный вопрос «Какой вид спорта вам нравится и вы хотели бы 
заниматься?» 55% студенток ответили, что им нравится гимнастика, акробатика; 63% 
студенток хотели бы заниматься волейболом, 45% хотели бы заниматься баскетболом, 28% 
хотели бы играть в футбол. 

Анкетный опрос студентов показал, что они с интересом относятся к занятиям 
различными видами спорта и хотели бы заниматься ими на занятиях физическим 
воспитанием и после занятий в свободное от учебы время. 

В заключении необходимо отметить, что студенты любят заниматься отдельными 
видами спорта и достаточно уверены в том, что двигательная деятельность необходима как 
при обучении в вузе, так и в дальнейшей жизни. Анализ анкетных данных показал, что 
процесс формирования интереса студентов к изучению отдельных видов спорта закрепляется 
именно в процессе их обучения в вузе. В связи с этим важно преподавателям физического 
воспитания активизировать педагогическую деятельность в направлении формирования 
устойчивого интереса у студентов к двигательной деятельности на занятиях. 

Цель исследования – теоретически разработать и экспериментально обосновать 
процесс формирования интереса у студентов к отдельным видам спорта в вузе.  

В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи исследования: 
1.  Определить содержание учебного процесса по физическому воспитания в вузе; 
2.  Выявить интересы к физическому воспитанию у студентов вуза; 
3. Обосновать пути улучшения физической подготовки студентов в вузе с учетом их 

интереса к отдельным видам спорта. 
Методы исследования 
Для решения поставленных задач применялся комплекс взаимосвязанных методов 

исследования: 
− теоретический анализ и обобщение данных литературных источников; 
− анализ документов по физическому воспитанию в вузе; 
− анкетный опрос преподавателей вуза и студентов; 
− педагогические наблюдения на занятиях по физическому воспитанию. 
Для педагогического эксперимента была разработана программа, включающая: 

констатирующий эксперимент, который проводился с целью изучения содержания 
физического воспитания со студентами вуза на базе Западно-Казахстанского инновационно-
технологического университета. Была проанализирована учебная документация по предмету 
физическое воспитание. В ходе данного эксперимента путем наблюдений и анкетного опроса 
выявлялись интересы в области физической культуры у студентов. 
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Давлетов М., студент 2 курса педагогического факультета 

Научный руководитель – Уракчинцева Г.В., кандидат биологических наук, доцент 
 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск 
 
В последние годы в отечественной психологии   значительно возрос интерес к 

вопросам диагностики и формирования творческого потенциала и креативности личности. 
Актуальность их изучения определяется изменениями, произошедшими в социальной 
ситуации современного Казахстана. В создавшихся условиях повысились требовании к 
таким качествам личности, как открытость к новому опыту, умение находить решения в 
нестандартных ситуациях, творческое отношение к действительности. Креативность, как 
способность к творчеству, является важнейшей составляющей личности. 

Проблема творчества концептуально рассматривается с различных научных позиций 
и находится в прямой зависимости от того, какой из аспектов выходит на первый план 
исследования: среда, в которой осуществляется творчество; творческий продукт; творческий 
процесс; творческая личность, творческая активность и др. 

Учебно-познавательная деятельность студента обладает большим потенциалом для 
формирования у них не только опыта творческой деятельности, но и самостоятельного 
поиска. Таким примером может служить метод проектов. Это способ организации 
самостоятельной деятельности учащихся по достижению определённого результата. Он 
ориентирован на интерес, на творческую самореализацию развивающейся личности 
студента, развитие его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и 
творческих способностей по интересующей проблеме. 

Творческий потенциал личности - системная характеристика (или система свойств 
личности), которая дает ей возможность созидать, творить находить новое, принимать 
решения и действовать оригинально и нестандартно. 

Самостоятельная работа студента при проектно-ориентированном подходе 
складывается из следующих видов деятельности: формулирование проблемы; постановка 
задачи; планирование работы; подбор методов выполнения; защита своей позиции; 
выполнение проекта; защита проекта. 

Оценка проектно-ориентированных занятий студентами: 
1. Отмечают возросшую за результаты обучения профессиональную компетентность 

(85%). 
2.Овладение умением ориентироваться в учебном материале и применять полученные 

знания на практике (70%). 
3.Умение систематизировать знания. Устанавливать причинно-следственные связи 

(85%). 
4.Приобретение коммуникативных умений, опыта работы в команде, умение 

коллективно решать поставленные задачи, вести дискуссии (100%) 
5.Уверенность в том, что пройденный курс и формирующиеся компетенции, помогут 

при трудоустройстве (100%). 
Реализация такой программы создает, как минимум, определенный опыт студента в 

организации и реализации проекта, вырабатывает коммуникативные навыки, учит работать в 
команде. Одна из первоочередных его задач - разработка концепции будущего действия, для 
чего требуется креативность, умение понять аудиторию, воплотить пожелания заказчика и 
достичь цели мероприятия. Учесть всё это одновременно в работе весьма непросто. 
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БІЛІМ БЕРУДЕ АҚПАРАТТЫҚ-КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 
ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ РӨЛІ 

 
Дархан А., педагогикалық факультетінің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Умарова Б.Ж., жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды сабақта пайдаланудың тиімділігі: 

Оқушының еркін ойлауына мүмкіндік береді; Ақыл-ойын дамытады; Шығармашылық 
белсендігін арттырады; Ұжымдық іс-əрекетке тəрбиелейді; Тіл байлығын жетілдіреді; Жан - 
жақты ізденушілігін арттырады.  Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың негізгі 
мақсаты – оқушыны қазіргі қоғам сұранысына сай, өзінің өмірлік іс - əрекетінде дербес 
компьютердің құралдарын қажетті деңгейде пайдаланатын жан - жақты дара тұлға ретінде 
тəрбиелеу.  

Білім беруде Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану мен 
оқушылардың құзіреттілігін қалыптастыру, қазіргі заман талабына сай Ақпараттық-
коммуникациялық технологияларды, электрондық оқулықтарды жəне Интернет ресурстарды 
пайдалану оқушының білім беру үрдісінде шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік 
береді. АКТ - ны сабақта пайдалану кезінде оқушылар бұрын алған білімдерін кеңейтіп, өз 
бетімен шығармашылық тапсырмалар орындайды.  

Сонымен қатар АКТ құралдарымен жұмыс істеу барысында мектеп оқушыларының 
оқуға, білім алуға деген ұмтылысының артуы АКТ құралдарымен жұмыс істей алу 
жаңалығымен ғана емес, сонымен берілетін оқу тапсырмаларын қиындық деңгейі бойынша 
реттей алу мүмкіндігінен, тапсырманың дұрыс нəтижесі үшін марапаттай алу қызметінен де 
байқалады. Заманауи АКТ құралдарымен жұмыс істеу оқушыларды ұқыптылыққа, 
нақтылыққа, берілген тапсырмалардың нəтижелі орындалуына, басты мəселеге назар аудара 
білуге баулиды, сондай - ақ, АКТ құралдарымен жұмыс істеу барысында оқушылардың 
өзінің жеке іс - əрекетін дұрыс жоспарлауға, дұрыс шешім қабылдай алуға тəрбиелейді. 

Əрбір ұстаздың алдына келген бала да əртүрлі ойлау қабілетінде болады, мысалы 
кейбірі шапшаң ойлап, тез жұмыс істесе, кейбірі тақырыпты баяу қабылдап, оған 
тапсырманы (тақырыпты) қайтадан қарап шығу тиімді болып табылады. Осы орайда АКТ 
құралдарын пайдалана отырып презентация құралдары арқылы сипаттап, артынан осы 
материалдарды флеш - карталарына салып берудің тиімділігін білеміз. 

Видео - сабақтарды қолдану мен презентацияларды демонстрациялау оқу құралы 
ретінде қиялды, абстрактілі ойлауды, оқытылатын оқу материалына жəне пəнге 
қызығушылықты арттырады. Презентациялар бір жағынан оқушыларға жаңа материалды 
(иллюстрация, фотосуреттер, бейнелік, дидактикалық материалдар, т. с. с.) көрнекті түрде 
көрсету құралы болса, екінші жағынан, мұғалімдерге осы материалдарды жəне оны қолдану 
арқылы сабақты меңгерту процесін жеңілдетеді. Видео - сабақтар педагогикалық 
технологияның алға басқан тағы бір қадамы. Оқушылардың ақпаратты теледидар, 
компьютер жəне т. б. техникалық құралдардың көмегімен жақсы қабылдайтынын жақсы 
білеміз. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды сабақта  қолдану - бұл оның 
нəтижелігіне қолайлы жағдайды  жасаудың бірден–бір  жолы, ал ол өз кезегінде  бірлесе  
жұмыс  жасауға, адами  қарым – қатынастарға  себепкер болады. Оқытуға жаңашыл 
көзқарасты  қолдану, тəжірибеге бағытталған оқытудың  үлкен  жетістігі болып  табылады, 
сондай- ақ  оның  сапасы  алынған  білімнің  нақты жағдайжа мақсатқа жетумен қатар 
өмірдің сапасын көтеруде  үлкен  сұранысты  қанағаттандыруды  қамтамасыз етеді. 
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ПРЕЗИДЕНТСКОЕ МНОГОБОРЬЕ В КАЗАХСТАНЕ ОТ ИСТОКОВ К 
СОВРЕМЕННОСТИ 

 
Джетибаева Е., студентка 4 курса педагогического факультета 

Научный руководитель - Пересветов Н.Н., кандидат педагогических наук, профессор  
 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск 
 
В современном мире существует только один вид спорта, который можно назвать по-

настоящему комплексным и всепогодным. Ведь состоит он из нескольких вполне 
самостоятельных видов. Им можно одинаково свободно заниматься зимой и летом, осеныо и 
весной. По нагрузкам он доступен и юным спортсменам, и седым ветеранам. Побеждает в 
нем тот, кто набрал болыпую сумму очков. Название этой уникальной дисциплины - 
полиатлон.  

В 1992 году состоялся первый чемпионат мира по зимнему полиатлону, а в 
октябре 1993 года - чемпионат мира по летнему. В нем приняли участие 324 многоборца 
из 11 стран. 

В международных и всероссийских соревнований насчитывают до 10 соревнований 
по зимнему и до 20-25 - по-летнему полиатлону для всех возрастных Кубки мира по летнему 
и зимнему полиатлону стали проводиться регулярно с 1994 года, а с 1997 года ежегодно 
организуется первенство мира среди юношей и девушек. В настоящее время календари 
групп. 

Полиатлон широко распространен на территории бывшего Советского Союза, 
особенно в Белоруссии, Украине и Казахстане. 

В качестве профессионального вида спорта полиатлон (от греческих слов роlу - много 
и аtһtоn - состязание) родился в 1992-1993 гг.  

Первый чемпионат состоялся СНГ в Сыктывкаре, и не слишком отличавшийся по 
составу участников чемпионат мира по зимнему многоборью. Через год в Чернигове был 
проведен чемпионат мира и по летнему полиатлону. В нем приняли участие 324 
многоборца из 11 стран. И пошло и поехало... 

Плавание: полиатлон  
Что это означает? Соревнования в полиатлоне по плаванию проводят на дистанции 50 

м или 100 м (в зависимости от ранга гіроводимых состязаний: чем ниже, тем меньше 
заплыв), спортсмены обычно соревнуются в закрытом классическом (25 м длиной) бассейне, 
но порой соревнования проводят и на открытых водоемах.  

Спортивное плавание - вид спорта, в котором цель - как можно быстрее покрыть 
определённую дистанцию, при этом не нарушая техники стиля плавания, который 
применяется. Спортивное плавание возникло на рубеже ХV-ХVІ столетий. Среди первых 
состязаний по плаванию были соревнования иловцов в Венеции в 1515 году. Первые 
плавательные школы возникли в конце XVIII - начале XIX столетий в Австрии, Германии, 
Франции, Чехословакии. Начиная с середины XIX века стали строиться искусственные 
бассейны. 

Силовые упражнения. В полиатлоне силовые упражнения являют собой известные 
всем хорошо: для мужчин - подтягивания на перекладине, а для женщин - отжимания от 
пола. Подтягивания и отжимания, с одной стороны, не являются отдельным видом спорта, 
однако, с другой, они активно используются при тренировочном процессе любого 
спортсмена. Самое примечательное то, что для отжимания и подтягивания не нужно почти 
никакого специального спортивного инвентаря, вот почему эти упражнения являются у 
физкультурников самыми популярными. 
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«Физическое воспитание» 
 

ФГБОУ ВО "Поволжский государственный университет сервиса", Тольятти 
 

Оздоровление – одна из основных функций любого детского учреждения. Под 
оздоровительной работой понимается совместная деятельность ребенка и педагога, 
направленная, с одной стороны, на собственно оздоровление ребенка, а с другой – на 
изменение ценностного отношения к собственному здоровью и усвоение способов его 
сохранения. Под отдыхом детей и их оздоровлением понимается, совокупность 
мероприятий, обеспечивающих полноценный отдых детей, охрану и укрепление их здоровья, 
профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, 
формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и 
жизнедеятельности, развитие творческого потенциала в благоприятной окружающей среде 
при выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований. 

К организациям отдыха и оздоровления детей относят организации различных 
организационно-правовых форм и форм собственности, в соответствии с Национальным 
стандартом РФ «Услуги детям в учреждениях отдыха и оздоровления». В последние годы все 
большую популярность стали приобретать такие формы детского отдыха, как временные 
летние лагеря. К ним относятся палаточные лагеря, лагеря труда и отдыха, оборонно-
спортивные лагеря и прочие типы ЛОУ. Помимо традиционных направлений, появились и 
новые тенденции в организации летнего отдыха детей: семейные лагеря, плавучие лагеря, 
лагеря инспекторов дорожного движения, хореографов (Красноярский край), лагеря детских 
общественных организаций (скаутов), летние мастер - лагеря («Палехские каникулы» в 
Ивановской области), летняя творческая смена (Тольятти), профилактические летние лагеря 
и смены, исторические лагеря, лагеря народных ремесел, фольклора, летние центры детских 
общественных организаций («Дети российского зарубежья»). 

По итогам 2017 года в загородных   детских лагерях и пансионатах во время каникул 
отдохнуло более 7 тысяч ребятишек, из них 251 ребенок, находящийся в трудной жизненной 
ситуации.  Для школяров организовали досуг, работали различные кружки, проводились 
оздоровительные мероприятия. Кроме того, в течение 2 месяцев на базе школ действовали 77 
лагерей с дневным пребыванием детей - здесь отдохнуло порядка 10,5 тысяч тольяттинских 
школьников. Не обошлось и без путешествий. Юные тольяттинцы побывали в однодневных 
и многодневных походах по реке Белая (Башкирия) и озеру Селигер (Тверская область), на 
Кавказе в районе Кабардино-Балкарии. Совершили экскурсии по Самарской области и 
городам России - посетили Санкт-Петербург, Москву, Ульяновск, Сочи и  др.  

Основными формами организации спортивно-здоровительной работы детей в детском 
лагере являются: утренняя гигиеническая гимнастика; занятия физической подготовкой в 
отрядах и звеньях; спортивные секции и кружки; закаливание; купание. Считаем, что не 
менее половины мероприятий лагеря должны нести спортивно-оздоровительную нагрузку. В 
качестве знаковых тематических мероприятий предлагаем провести «Малые Олимпийские 
игры», фестиваль ГТО, День туризма, «Веселые старты». Ежедневными должны быть не 
только утренняя зарядка, но и спортивные часы, часы подвижных игр. Целесообразно 
организовать для будущих вожатых инструктивный сбор, где не только изучить правила игр, 
но и провести практические занятия. 
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Студен Ербол Жиембетов, на основании краеведческого поиска выявил интересные 

факты популяризаторской деятельности директора военного завода №231, который позднее 
получал названия: им. К.Е. Ворошилова, а ныне, как завод «Зенит». 

Работая в условиях военного времени в три смены, директор понимал, что 
большинство рабочих испытывают колоссальные физические и психологические нагрузки, 
недоедают, недосыпают, находятся в состоянии постоянного стресса. 

Постоянно находятся в состоянии отрицательных эмоций, тревоги за своих родных и 
близких, находящихся на полях сражения, на временно оккупированной территории, в плену 
у фашистов. 

Понимая все это и главное, что завод должен регулярно давать военную продукцию 
(торпеды и морские мины), П.А.Атоян создал футбольную команду «Судостроитель», 
которая своей деятельностью стала привлекать большое количество болельщиков, особенно 
из числа работающих и членов их семей. И этим снимать отрицательные эмоции. 

Авторитет команды «Судостроитель» был настолько велик, что каждое ее 
выступление воспринимался как праздник, как выступление любимых артистов, лекторов-
пропагандистов. 

Выступление команды заметно возрастало, когда на футбольное поле выходил 
директор П.А. Атоян со своими помощниками и замами. 

Интерес к данной теме носит не только краеведческую ценность, но и может 
использоваться как средство патриотического воспитания молодежи, узнающей о периоде 
военного времени и той роли, которую может играть спорт выполняя рекреационные 
функции. 

Пётр Александрович Атоян родился в 1915 году в городе Шахты Ростовской 
области. До войны работал на заводе «Двигатель» (г. Ленинград). Во время войны вместе 
с заводом был эвакуирован в город Уральск. Завод «Двигатель» был объединен с Заводом 
№ 231, также эвакуированным из Ленинграда. Позднее переименованный в завод имени 
К. Е. Ворошилова, а затем в «Зенит». 

По приезде в Уральск Петр Александрович назначается начальником 
инструментального цеха, где проявляет незаурядные способности руководителя и 
организатора. В труднейших условиях военного времени специалисты завода сумели за 
короткий период наладить производство нужных фронту боевых изделий.  

Коллектив завода №231 имени Ворошилова за вклад в победу над фашистской 
Германией впоследствии будет награжден орденом Отечественной войны I степени. Не 
остался без внимания и сам Петр Александрович Атоян, возглавивший предприятие в 
1947 году. А ведь ему тогда было всего 32 года. И с той поры более сорока лет он 
руководил родным машиностроительным заводом «Зенит». Ему предлагали и сулили 
поистине златые горы на иных, более высоких должностях в Москве, Алма-Ате и здесь, в 
Уральске. Но всегда Петр Александрович оставался верным родному заводу и 
коллективу, его девизом было: «Держись за заводскую трубу!». 
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Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 
 
Қажымұқан Мұңайтпасұлы - Қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кəсіпқой балуан. 

Тұтас ғұмырын күрес өнеріне арнап, ұланғайыр жері мен өршіл халқын бірінші болып өзге 
жұртқа паш еткен, өзінен бұрынғы қандастары баспаған топырақты басып, көрмеген елді 
көріп, өзге қазақ тақпаған алтын, күміс медальдарды мойнына тұңғыш ілген Қажы Мұқан 
бабамыз. 

Тарихи деректерге сүйенсек ол 1871 жылғы 7 сəуірде Ақмола уезі, Сарытерек 
болысына қарасты Жəдік деген жерде дүниеге келген. Кейбір зерттеулерде, оның 1883 жылы 
туғандығы айтылады. Қажымұқан кедей шаруаның баласы болғандықтан, орыс байларына 
жəне дəулетті адамдарға жалданған. Сөйте жүріп, күреске түсіп, той томалақтарда елге 
көрініп, бала балуан деген атқа ие болған. 

Орасан күштің иесі, күрестің бірнеше түрінен əлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ 
алыбы! Теңдессіз өнерімен жер шарын аралаған, 28 мемлекетте күреске түсіп, 56 медаль 
олжалаған Қажымұқандай мықты ХХ ғасырдың басында түркі халықтарының ішінде қазақта 
ғана болды. Ресейдің балуандар тобында Қажымұқаннан күші асқан ешкім болмағанын да 
айтуға тиіспіз. Дүние жүзінің чемпиондары Иван Поддубный, Иван Шемякин, Алекс Аберг, 
Иван Заикин, Георг Лурих, Георг Гаккеншмидт, Поль Понс, Вейланд Шульц сынды 
жампоздармен қатар жүру, боз кілемдегі айқастарда осы балуандарды шетінен жығып, бəйге 
алу — сол заманда нағыз ерлік еді. Ол кезде империяның буына семірген Ресей күресінің 
қожайындары қазақты шын мəнінде менсінбеуші еді. Қажымұқан сондай ортада намысын 
жатқа берген жоқ. Кеудесін ешкімге бастырмады. Күрес қожайындарының, төрешілердің сан 
мəрте əділетсіздігіне белі бүгілмеді, еңсесі түспеді. 

Қажымұқанның тұңғыш рет əлемдік деңгейде көрінген шағы — 1906 жыл. Алманияда 
өткен дүниежүзілік сайыста ол əлем чемпионы атанады. Бірақ орыс əкімшілігіне бұратана 
халықтың атын шығарған палуан онша ұнай қоймайды. Сол үшін де Қажымұқан орыс 
палуандарының атымен күресуге мəжбүр болды. Қажымұқанға неше түрлі лақап аттар 
беріледі. Сол кездегі саясат бойынша, бізде тек орыстар ғана емес, жапондықтар да күреседі 
деген жарнамалар жасалып, Қажымұқанды «Ямагата Мухунури» деген лақап атпен 
күрестіреді. Сонымен қатар, Мухан, «Иван Чёрный» сияқты лақап есімдері болған. 

1909 жылғы халықаралық палуандар жарысына ол «Қара Мұстафа» деген атпен 
шыққан. Сөйтіп бүкіл дүние жүзіне Мұқанның неше түрлі лақап аттары тарай бастайды.  

Ұлы Отан соғысы басталған кезде Қажымұқан ҚКСР Жоғарғы кеңестің төрағасы 
Қазақбаевқа жолығып, оған «Ел аралап, цирк өнерін көрсетсем, сол арқылы ақша тауып, 
майданға көмектессем» — деген ұсыныс айтады. Бұл ұсынысты үкімет қолдап, екі жылға 
жуық жүріп цирк өнерін көрсетіп, 100 мың сомдай ақша табады. 

Ол поляк қызымен отау құрған. Омбыда мешітке апарып, оған Бəтима деген ат беріп, 
мұсылман дініне кіргізген. Патша үкіметі құлаған соң, балуанның отбасы азамат соғысы мен 
аштықтың салдарынан біраз сергелдеңге тап болады. 

1937 жылы Қажымұқанның ізіне ІІХҚ қызметкерлері түсіп: «Бұл патшаның адамы, 
оның қолынан медаль алған, сыйлық алған сыбайласы» — деп қудалауға ұшыратады. Сол 
себепті Қажымұқан отбасын тастап, Түркістан мен Өзбекстанда бас сауғалайды. Өмірінің 
соңғы кезеңі Түркістан жерінде өтеді. 
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АРМРЕСТЛИНГ – БІЛЕКТІҢ КҮШІ 
 

Жұмағамбетова  Ə., педагогикалық факультетінің 4 курс студенті 
Ғылыми жетекшісі – Мендигалиева А.С., биология магистрі, аға оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
Армрестлингтің пайда болу тарихы. Ежелден ақ қылыш пен семсермен 

толқындатудан гөрі қолдың күшін сынау ең асыл істің бірі болып саналатын. Дегенмен қол 
күрес таяудан туындаған спорт түрі болып есептеледі. Ертеде ата-бабаларымыз екі буынды 
айқастырып, ас-тойларда сайыс өткізген. Ең алғашқы қол күресті спорт түріне еңгізген 
американдық журналист Билл Соберанес болды. Америка Құрама Штаттарында 1960 жылы 
құрылған көне спорт түрі.  

1962 жылы қыркүйекте Петалума қаласы Калифорния штатында бірінші əлем 
чемпионаты өтті - бұл күрес ристрестлинг (ағыл. wrist wrestling,сөзбе - сөз. «Білезік күресі») 
деп аталды. Турнир өте табысты өтіп, спорт түрі ретінде дамуына өте үлкен үлес қосты. 

Қазақстанда қол күрес өз тарихын 1990 жылдары, қазақстандық атлеттер Мəскеу 
қаласында өткен, бірінші Бүкілодақтық қол күрес турнирге қатысқаннан басталды. 
Жеңімпазы 61 кг салмақ дəрежесінде Вячеслав Чиванин болды. Республикамызда қол 
күреске деген қызығушылық арта бастады. Спорттың бұл түрін елге алғаш алып келген 
Владимир Дреклер мен Мұқан Ағзамовтар болды.  

1991 жылы тұнғыш рет ел чемпионаты өтеді. Əртүрлі салмақ бойынша іс- шаралар 
өтіп тұрды. Өскемен қаласында 1992 жылдың қазан айында ресми түрде ең алғашқы қол 
күрестен ҚР чемпионаты болып өтті. Барлық санатты жеңімпаздары Спорт шебері атағына 
ие болды. Сол жылдан бастап республикамызда ҚР чемпионаты ұйымдастырылып тұрады.  

 Армрестлингтің өткізілу ережелері. Армспорт – арнайы үстелде өткізілетін, өзіндік 
ережесі бар қол жекпе-жегі. «Армрестлинг» – ағылшын тілінен аударғанда, «arm» – қол, 
«wrestling» – табан тірескен күрес деген мағынаны білдіреді. Сайысқа қатысушылар 
бекітілген халықаралық ережеге сай, арнайы үстелдің екі жағында тұрып күш сынасады. 
Төрешінің бұйрығымен шынтақтары арнайы жұмсақ шынтақшаларға қойылады.  

Алайда қол күресі кезінде шынтақты көтеруге, қозғауға, жұмсақ шынтақшадан 
шығаруға болмайды. Ашық алақандар біріктіріліп, бас бармақтар бір-біріне айқастырылады. 
Білекті бір қалыпты түзу ұстау қажет. «Білекті түзе!», «Иықты түзе!» деген команда 
берілісімен, спортшылар бос қолдарымен арнайы тіреуден ұстайды. Төрешінің белгісінен 
кейін ғана күресті бастайды. Төрешінің белгісінен бұрын екі рет ерте бастап қойған ойыншы 
ары қарай күресу құқығынан айырылады. Шынтақ орнынан тайып кетсе, басы мен иығы 
үстелдің ортаңғы сызығын қиып өтсе немесе үстелге тиіп кетсе ереже бұзылған болып 
саналады.  

Армрестлинг – арнайы құрал жабдықтарды қажет етпейтін ең бейбіт жəне 
демократиялық жекпе-жектің түрі болып саналады. Басқа спорт түрлеріне қарағанда, кез-
келген жастағы адамдар қол күрестің жеңімпазы болуға мүмкіндігі бар. Армрестлинг –
техникалық жағынан күрделі спорт түрі болғанымен , бұл спорт түрімен 13 жаста да 40 
жаста да айналысуға болады. Жеңіске жетудің жолдарында əр чемпионның өзіндік 
ерекшелігі болады. Қол күрестің құпиясын білсеңіз, кəсіби əлемде сіздерді барлығы нағыз 
балуан ретінде құрмет тұтатын болады.  

Армрестлинг психологиялық тұрғыдан өте ауыр күрес түрі. Бұл күресте жоғары 
жеңіске жету үшін сіз бұл күрестің барлық қыр сырын меңгеруіңіз керек, тактикалық жəне 
техникалық тəсілдерін емін еркін қолдана білуіңіз керек. 
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ Г.О. ТОЛЬЯТТИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ. 

 
Зайдуллина Р., студентка 1 курса института дизайна, туризма и социальных технологий 

Научный руководитель – Сурнин Д.И., кандидат педагогических наук, доцент  
 

ФГБОУ ВО "Поволжский государственный университет сервиса", Тольятти 
 
Согласно «Предложения по внесению изменений в текст стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» в качестве 
основных приоритетных направлений деятельности определены:  

• увеличение доли граждан Российской Федерации, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности населения (на первом этапе (2009 - 
2015 годы) - с 15,9 процента в 2008 году до 30 процентов в 2015 году и на втором этапе (2016 
- 2020 годы) - до 40 процентов в 2020 году); 

• повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной способности (на первом этапе - с 22,7 процента до 30 
процентов и на втором этапе - до 48 процентов). 

С целью выявления основных проблем в сфере физической культуры и спорта, на 
кафедре «Физическое воспитание» ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет 
сервиса», был проведен анализ статистических данных темпов социально-экономического 
развития изучаемой отрасли в городском округе Тольятти за период 2010 – 2016 гг. На 
основе сведений ежегодных Федеральных статистических отчетов №1-ФК и №3-АФК 
«Сведения о физической культуре и спорте» сформулированы выводы:  

1. За исследуемый период наблюдается тенденция увеличения общего количества 
спортивных сооружений на 39,8%, в т.ч. муниципальных на 25% соответственно. По 
единовременной пропускной способности уровень обеспеченности населения спортивными 
сооружениями г.о.Тольятти наблюдается четко выраженная динамика (в % соотношении от 
нормативов) - в 2010 году - 9,8 % в 2016 году - 16,27 % соответственно. 

2. В 2010 г. общая численность населения г.о.Тольятти составляла 721752 человека 
из них регулярно занимающихся ФКиС 105526, что составляет 14,6%, однако, наблюдается 
резкое снижение численности населения в 2016 г. - 630493 человека, из них регулярно 
занимающихся ФКиС 226762 – 33,8%,  

3. Количество проводимых физкультурно-спортивных мероприятий до 2013 года 
заметно увеличивалось (с 262 по 313 в год), однако с 2013 по 2016 гг. наблюдается стогнация 
их количества и числа участников соответственно.  

В рамках решения проблемы обеспечения населения г.о.Тольятти спортивными 
сооружениями разработана и реализуется муниципальная программа «Пять шагов к 
благоустройству». В течение 2017г. введено в эксплуатацию 17 спортивных объектов, что 
значительно повышает доступность занятий физической культурой и спортом. 

Однако, несмотря на положительную динамику в целом, г.о. Тольятти испытывает 
дефицит общедоступных спортивных площадок и сооружений для организации 
самостоятельных занятий физическими упражнениями учащейся молодежи, в том числе и их 
подготовки к сдаче контрольных испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».  
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АҚПАРАТТЫ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚОРҒАУ 
 

Имамқұл Н., педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 
Ғылыми жетекшісі – Кажиакпарова Ж.С., педагогика ғылымдарының кандидаты, 

доцент 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 
 
Хабарлар тасымалданатын байланыс арналары көбінесе қорғалмаған болып келеді 

жəне осы арнаға қатынас құру құқығы бар кез-келген адам хабарларды қолға түсіре алады. 
Сондықтан тораптарда ақпаратқа біраз шабуылдар жасау мүмкіндігі бар.  

XXI ғасырда ақпараттық қауіпсіздік – кез-келген бизнес үшін көкейкесті мəселе 
болып табылады. CAT (Cellular Authentication Token) қауіпсіздік бағдарламасының негізгі 
идеясы – құпия ақпаратқа ену кодын генерациялаудың желіден тыс орындалуы болып 
табылады. Ақпараттың дəл осы жүйесі сенімді, қолайлы жəне қосымша құрылғы орнатуды 
қажет етпейді. CAT қауіпсіздік жүйесі Java-ны  қолдаушы (Java - қазіргі кездегі барлық 
үлгідегі ұялы телефондағы құрал) ұялы телефондарға, сонымен қатар портты 
компьютерлерге оңай қондырылады. 

Ақпаратты қорғау – ақпараттың сыртқа кетуінің, оны ұрлаудың, жоғалтудың, 
рұқсатсыз көшірмесін жасаудың алдын алу үшін жүргізілген шаралар кешені. 

Ақпаратты қорғаудың мақсаты 
1. Қауіп төндіретін негізгі көздерін анықтау 
2. Қорғаныс əдістеріне мінездеме беру 
3. Тиімді қорғаныс шараларын қолдану 
Желілік ақпаратты қорғау 
Ақпаратты қорғау саласында мəселелерді шешу үшін телекоммуникацияның əртүрлі 

желілері үшін оңтайлы шешімдерді іздестіру жəне нақты техникалық сипаттамалары мен 
телекоммуникация жабдықтарының мүмкіндіктерін анықтау үшін жеке зертханасы бар 
ақпаратты қорғау жөніндегі құзыретті орталық құруды жоспарлап отыр. Зертхананы ашу 
ғылыми-зерттеу жұмыстарды тек Компания қызметкерлері ғана емес, басқа да мүдделі 
ұйымдар мен мекемелердің іске асыруына, сондай-ақ ақпаратты қорғау саласында 
мамандардың біліктілігін арттыру үшін білім беретін бағдарламаларды ұйымдастыруға 
мүмкіндік береді. 

Серверлерде жəне жұмыс станцияларында ақпаратты қорғау VPN құру. StrongNet™ 
ақпаратты қорғау жүйесі  - желінің қорғалынған виртуалды бөліктерін (VPN) құруға жəне 
компьюетрдің желіде жұмыс жасау қызметінің қауіпсіздігін жабдықтауға арналған. Дербес 
компьютерде жəне смартфондарда ақпаратты қорғауға арналған Windows Mobile 
операциялық жүйесі. Құрылғы жоғалған немесе ұрланған жағдайда да Сіздің поштаңызды, 
құжаттарыңызды, байланыстарыңызды жəне басқа да қосымшаларыңызды өзгелер қолдана 
алмайды. 

Кез-келген компьютерлік ақпаратты, мысалы, деректер қорын, құжат алмасуды, 
электронды хат жазуды, қорғауға болады жəне қорғау қажет. Ақпаратты файлдық серверде 
қорғау қарапайым. "Chameleon" компьютерлік ақпаратты қорғау жүйесі – деректеріңіздің 
құпиялығын сақтауға кепілдеме беретін сенімді жəне қарапайым тəсіл. "Chameleon" 
жүйесінің негізгі принципі файлдық сервердің ұрлау немесе пайдалану қатерін жою. 
"Chameleon" компьютерлік ақпаратты қорғау жүйесі деректерді сенімді шифрлауға 
негізделген. Деректерді шифрлау үшін AES, TwoFish, Serpent алгоритмдері қолданылады. 

Асимметриялық шифрлеудің ең таралған алгоритмі RSA алгоритмі болып табылады. 
Ол үш зерттеуші-математик Рональдом Ривестпен (R.Rivest), Ади Шамирмен (A.Shamir) 
жəне Леонард Адльманмен (L.Adleman) 1977-78 жылдары ұсынылған болатын. Осы 
алгоритмнің əзірлеушілеріне құпиямен бір тараптық жұмыс істеу идеясын тиімді асыру 
мүмкін болды. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО 
СПОРТИВНЫХ ПЕДАГОГОВ 

 
Какимов Б., студент 1 курса педагогического факультета  

Научный руководитель -  Медресов Б.А., магистр педагогических наук,  
старший преподаватель 

 
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск 
 
В спортивно-педагогической практике специалистов по физической культуре и спорту 

(ФКиС) широко используется термин «культура», «педагогическая культура», «высоко 
культурный специалист», «специалист высокой педагогической культуры» и т.п. 

Обратившись к словарям разных лет, мы находим объяснение этому понятию.  
Большинство авторов считает, что термин «культура» тесно связан с понятиями: 

обработка, возделывание, развитие, образование, просвещение, выращивание, выхаживание 
и т.п. 

Все эти термины связаны с усилиями людей   по выращиванию, воспитанию, 
развитию, образованию и т.п. себе подобных. Из этого следует, что в качестве носителей 
культуры всегда остаются люди, а передатчиками качеств культуры являются педагоги, 
учителя, наставники, спортивные тренеры, хореографы, концертмейстеры, спортивные 
журналисты или даже смазчики лыж, наладчики велосипедов. Другие специалисты, 
работающие в области спорта и физической культуры или тесно связанные с нею. 

В практике работы педагогов часто встречаются термины: «педагогическое 
мастерство», «мастер педагогического труда», «педагог-мастер», «профессионализм» и др. 

Педагогическое мастерство спортивного педагога – это высшая ступень его 
педагогической культуры рассматривается в нескольких аспектах.  

В повседневной практике мы часто встречаем выражений: «Мастер спорта», 
«Заслуженный мастер спорта», «Мастер спорта международного класса», «Почетный мастер 
спорта РК», а вместе с ними и «Заслуженный тренер», «Заслуженный учитель школы», 
«Отличник народного образования СССР, «Отличник просвещения РК», «Педагог новатор», 
«Учитель высшей категории» и др. 

Все эти звучные титулы являются признанием   педагогического мастерства педагога, 
любой учительской специальности (Камеш Исмагулов, Виктор Ельсуков, Рустам Куватов, 
Елена Плотникова, Татьяна Никишина, супруги Валерий и Маргарита Шлыковы, Вера 
Панкратова и др.). 

Важнейшим компонентом педагогического мастерства является культур речи. А речь, 
в свою очередь, является не только инструментом передачи учебного материала, но и 
средством педагогического воздействия, воспитателя на воспитанника. Замечено, что 
преподаватель, учитель, тренер должен иметь хорошую вербальную память, правильно 
выбирать языковые средства выражения, логично и понятно излагать мысль. Приводить 
яркие образные примеры. Немалую роль в вербальном (языковом) общении играет эрудиция 
и общая культура педагога.  
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ИНФОРМАТИКАНЫ ОҚЫТУДА ОЙЫН ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН 
ПАЙДАЛАНУ 

 
Құрманова Н., педагогикалық факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Нариманова А.Ж., жаратылыстану ғылымдарының магистрі 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 
 
Қазақстан Республикасының Білім туралы заңында: «Білім беру жүйесінің басты 

міндеті - ұлттық жəне жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 
негізінде жеке адамды қалыптастыруға жəне кəсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 
қажетті жағдайлар жасау; оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді 
ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу»-деп білім беру 
жүйесін одан əрі дамыту міндеттерін көздейді деп жазылған. 

Оқушының пəнге деген қызығушылығын артттыру - мұғалімнің өз еңбегін ұтымды 
ұйымдастыра отырып, жаңа сабақ үлгілерімен оқушыларды зерттеушілікке баулу, 
оқушыларға сұрақ қою, эксперименттік тапсырмаларды шешу, танымдық ойындар 
ұйымдастыру арқылы іске асады. 

Олай болса, информатика пəнін оқытуда қазіргі заманғы жаңа технологияларды 
қолдана отырып, соның ішінде ойын технологияларын қолдану заман талабы жəне оқушы 
мен мұғалім арасындағы жақсы байланыс.  

Информатиканы оқытудың негізгі мақсаты – оқушылардың шығармашылық, 
зерттеушілік қасиетін қалыптастырып, оларды белсенді, əрі толыққанды өмірге жəне 
ақпаратттық қоғам ортасындағы жұмысқа дайындау болып табылады. 

Информатика пəнін оқытуда мұғалім балалардың ой-өрісі мен танымдық қабілеттерін 
дамыту, өз ойын жеткізе білу дағдыларын қалыптастыру мақсатында жаңа технологияларды 
кеңінен қолданған дұрыс. 

Бүгінгі таңда жаңа инновациялық технологиялардың көптеген түрлері қолданысқа ие 
болуда: 

• Жобалау, саралап оқыту технологиясы 
• Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы 
• Модуьдік, деңгейлеп оқыту технологиясы 
• Сатылай комплексті талдау технологиясы 
• Компьютерлік оқыту технологиясы 
• Ойын технологиясы 
• Білім берудегі интерактивтілік технологиясы жəне т.б. 
Жоғарыда аталған жаңа технологиялардың ішінде ойын технологиясының алар орны 

ерекше. Сабақтың бір кезеңінде осы технологияның элементтерін қолдану – өте тиімді əдіс. 
Ойын арқылы оқушының білімі мен бейімін, жеке тұлғалық қасиет-қабілеттерін арттыру 
мүмкіндіктері зерттелген.  

Ойын технологиясы дегеніміз – педагогикалық жұмысты ойын түрінде 
ұйымдастырудың əдістері мен тəсілдерінің жиыны. Ойын – оқу үрдісіндегі оқытудың əр 
формасы, əрі əдісі ретінде дербес дидактикалық категория. Ойын элементтерінің сабақ 
барысында басты мақсаты – білім беруді ойынмен ұштастыру. Баланың ойынға белсенді 
түрде қатысуы оның ұжымдағы басқа да əрекеттерін айқындайды. Ойын бір қарағанда 
қарапайым, жеңіл құбылыс сияқты көрінгенімен, ол ұжымдық əрекет. Ойындардың 
қажеттілегін іріктеп ала білу – ұстаз шеберлігіне байланысты. 

Информатика пəнін оқытуда ойын технологияларын қолдану қазіргі информатика 
пəнінде рөлі зор. Себебі оқушыларды сан қырынан дамыта білу үшін, ойын түрлерін 
қолдануымыз қажет. 

Ойын барысында оқушылар өзара пікір алмасады, оқу материалдарын жылдам жəне 
жақсырақ игереді, қиындықтарды бірге шешеді.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
У СТУДЕНТОВ 

 
Мусиев Р., студент 2 курса педагогического факультета 

Научный руководитель – Уракчинцева Г.В., кандидат биологических наук, доцент 
 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск 
 
Система физического воспитания в условиях вуза должна способствовать 

формированию личной физической культуры студента, выступая его интегральным 
качеством, как условие и предпосылка эффективной учебно-профессиональной 
деятельности, как обобщенный показатель профессиональной культуры будущего 
специалиста и как цель саморазвития и самосовершенствования. 

Эффективность физического воспитания существенно повысится, если будет 
разработан алгоритм привлечения учащихся, студентов, населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом в настоящих социально-экономических условиях. Важно 
определить, что необходимо сделать, чтобы выработать на различных этапах становления 
человека потребность заниматься физическими упражнениями и спортом всю жизнь. 

Естественно, что мотивация приобщения индивида к занятиям физическими 
упражнениями и спортом играет первостепенную роль. 

Ориентация студентов на творческое освоение программы по физической культуре 
требует упорядоченного воздействия на их интеллектуальную, эмоционально-волевую и 
мировоззренческую среду, так как современное представление о физической культуре 
личности связывается не только с развитием двигательных качеств, здоровьем, но и широтой 
и глубиной знаний человека, его мотивацией и мировоззрением в сфере физкультурно-
спортивной деятельности. 

Таким образом, мотив по своей сути является тем, из-за чего и для чего человек 
проявляет активность в той или иной деятельности. 

Для изучения динамики изменения мотивационно-ценностного отношения 
обучающихся к занятиям физической культуры, выявление причин, оказывающих 
негативное влияние на посещаемость и активность студентов на занятиях было проведено 
анкетирование студентов 1-3 курсов специальности «Физическая культура и спорт». 

Сравнивая результаты анкетирования первокурсников и студентов второго и третьего 
курса наблюдается тенденция изменения личностных ориентаций на занятиях физической 
культуры. Снижается процентное значение таких установок, как привычка к 
систематическим занятиям (с 57,25 до 41,4%), личная внешняя привлекательность (с 68,2 до 
46,7%), развитие физических качеств (с 87,8% до 65,3%). 

При составлении результатов тестирования по основным физическим показателям с 
результатами проведенного анкетирования было выявлено, что у студентов с низкими 
показателями физической подготовленности среди мотивов отмечается возрастание роли 
такого фактора, как получение зачета с 16,7% до 43,5% анкетируемых. 

При выявлении причин, снижающих интерес и активность на занятиях по физической 
культуре, названных студентами, по своему характеру можно разделить на три группы: 
группа причин организационного, методического и личностного характера. Среди причин 
методического характера 41,3% опрошенных выделили несоответствие предлагаемых 
нагрузок физическим возможностям. Среди личностных причин 37,5 % опрошенных 
называют низкий уровень собственной физической подготовленности. Одной из основных 
организационного характера называется отсутствие занятий по интересам – 31,6%. 

В связи с этим, при подборе педагогического воздействия на обучающихся мы 
должны внедрять в практику индивидуально-дифференцированный подход на основе 
физических возможностей и подготовленности обучающихся. 
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АСПЕКТЫ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КРАЕВЕДЕНИЯ ЗАПАДНОГО 
РЕГИОНА КАЗАХСТАНА 

 
Нурбулатов М., студент 1 курса педагогического факультета 
Научный руководитель – Булатов О.К. старший преподаватель 

 
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск 

 
Анализ литературных источников дает основание утверждать, что волейбол как вид 

спорта впервые появившийся на Американском континенте. Первоначально это была 
подвижной игрой с мячом и только потом как вид спортивного сопернечества. 

Дальнейшее распространение волейбола получил в странах Азии: Япония, Китай, 
Филипинах и Кореи причем в этих странах правила игры имели некоторые отличия. В 
команде на пример играли по 9 человек без смены мест, счет партии велся до 22. 

В Европе в волейбол впервые начали играть в Чехословакии (1907г). Современный 
волейбол хороктерен быстрой сменой игровой обстановки мнгновенным переходом от 
защиты к нападению и обратно. 

В волейболе сложились пять основных приемов: подача, прием мяча, передача, 
нападающий удар и блокирования. 

В Казахстане распространение волейбола относится к 1928 году тогда это игра 
разительно отличается от нынешких волебольных ситуаций. Она сводилась к умелой 
переброске мяча на сторону противника. 

Окружным советом физической культуры был впервые проведен в Республике 
розыгрыш по спортивным играм (1929 г.). Программа которого был включен и волейбол. В 
этом же году состоялись первые междугородние состязания по этому виду спорта: Фрунзе 
(Бишкек), Верный (Алма-Ата) которые потом стали традиционными. 

Большой вклад развития волейбола в Республику внесло общество «Динамо» 
команды которого выходили победителями в течение сезона 1939 года. 

Во второй Все Казахстанской спортакиаде, проведенной в Алматы участвовали 
команды ряда областей. Первое место среди мужских команд завоевали столичные 
спортсмены. Второе место мужских и женских команды Южно-Казахстанской области. 
Начиная с 1948 года победители Руспубликанских соревнований были команды СКИФ - 
спортивный клуб института физической культуры, команда Авангард и Медик (все Алма-
Ата) однако на всесоюзных соревнованиях волейболисты Казахстана занимали последние 
строки. Но уроки поражения не прошли даром.  Именно в этот период на спортивную 
команду выходит «Беревестник», открывший миру Казахстанский волейбол, большая 
заслуга в успехах сборной команды Республики связана с деятельностью Октября 
Кадырбаевича Жарлыганова. Под его руководством команда «Беревестник» стала ведущим 
клубом Совесткого Союза, основой Республиканской сборной. Следует заметить что 
Октябрь Жарлыганов в период 1954 по 1962 годы играл в составе сборной Казахстана и в 
команде «Буревестник» ставшей девятикратным чемпионом. 
 Старший тренер (1955-1962 г.) по волейболу сборной команды Казахской ССР был 
одновременно заместителем председателем комитета физической культуры и спорта при 
совете министров Казахской ССР. Одновременно Жарлыгатов.О.Н. был старшим тренером 
команды «Буревестник», которая стала обладателем кубка Европы. Под его руководством 
были воспитаны всемирно известные Казахстанские спортсмены: Ж.Саурбаев, В.Кравченко, 
О.Андронов и Н.Смолеева. Эти спортсмены ставшие чемпионами Европы (1967 года) а так 
же чемпионами Олимпийских игр в Мехико 1968 года. 

Все это позволяет заключить, что волейбол в Казахстане достаточно молодой. 
Благодаря своей доступности и увлекательностью он стал одним из самых любимых и 
массовых. Современный волейбол включен в программу летних олимпийских игр (1964 г.). 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУ 
БАСЫЛЫМЫНЫҢ  ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ 

 
Нұрболатова Г.,  педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Арыстанова А.Б.,  жаратылыстану ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық технологиялық университеті, Орал 

 
«Электронды оқулық – үлкен  ғылыми жəне əдістемелік деңгейде жасалған негізгі 

электронды оқу басылым, түгелдей арнайы мемлекеттік білім стандартымен  
құрастырылған,дидактикалық бірліктер стандарты мен программа анықтамасымен 
бағытталған» 

Біздің электронды оқулық немесе мультимедиалық өнімді тағайындауға 
қарағандаэлектронды басылымға деген түсінігіміз кең. Біз мультимедиалық өнімге 
назарымызды шоғырлаймыз, өйткені ол арқылы мультимедиалық көрсетілімді оқу 
материалындағы курс мазмұнын жіберу қолайлы.  

ЭОБ құру процесіне қатысуға тиісті,осы өнімдерді оқу процесіне енгізуге тиісті  
оқытушылардың квалификациясын өсіру бойынша жүйелік жұмыс маңызды болып келеді. 
Ғаламдық маңыздылықтың тағы бір сұрағы – мультимедиа құралдарын оқу мақсатында 
əдістемелік негізді құру.  

Алайда, бізге берілгендей компьютерлік технологияның элементтерін оқу процесіне 
енгізудегі алғашқы буын ЭОБ болып табылады. Оларды құру деңгейінде оқытушы 
анықталған əдістемелік тəсілдерді  салады. Əрі қарай Электрондық оқу басылымды 
тəжірибеде  жүзеге асырып, нəтижесін алады.  

Сапалы мультимедиалық оқулық құру тек бір адамның қолынан келмейді. Бұл жерде 
біріккен творчествалық коллектив қажет.  

Мысалы, олар келесілерден тұратын коллектив болуы мүмкін: электронды оқулық 
құратын барлық оқытушылар: 

 оқулық сценариінің авторынан, пəн бойынша консультанттан 
 жоба дизайнерінен, ол компьютер дизайнері болуы мүмкін 
 компьютерлік монтаж видео-, аудио- жəне графикалық материал бойынша 

специалисттен 
 Программалық өнімдермен жəне аппараттық құралдармен жұмыс жасай алатын 

видео-, аудио- жəне графикалық материалдарды құру жəне өңдеу бойынша специалисттен 
 Редакторлар мен корректорлардан 
Өз пəні бойынша оқулық, оқу əдістемесін құрудың инициаторы болып табылатын 

техникалық пəн оқытушысының электрондық өнім ерекшеліктерінде, программалық өнімдер 
жиынында белгілі бір ой-өрісі болуы керек. Кейбір жағдайларда оқытушы салыстырмалы 
қарапайым материалды əріптестерінің- компьютерлік технология мамандарының көмегінсіз  
өзі жасай алады. 
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ҚАЗАҚША  КҮРЕСШІЛЕРДІҢ  ДЕНЕ ДАЙЫНДЫҒЫНЫҢ  ƏДІСТЕМЕЛІК   
НЕГІЗДЕРІ 

 
Нұрболатов Қ.,  педагогикалық факультетінің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Макашев Ш.А,  дене шынықтыру магистрі, аға оқытушы 
 

Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялықуниверситеті, Орал 
 
Қазақша  күресшілердің   жаттығу  кезеңін  құру  жүйесінде олардың жалпы дене 

дайындықтарының, технико- тактикалық жəне психологиялық дайындықтарының əртүрлі  
дайындықтарын  шешуде, арнайы  дене  дайындығы  маңызды  орын  алады. 

Арнайы төзімділікті, иілгіштікті жəне күштің   дамуын қамтамасыз ету,   ал   
жасөспірім  спортшылардың   қозғалыс əрекеттерін  ырғақты – жылдамдық құрылымының 
қалыптасуына, ұтымды спорттық     техниканың  бекітілуіне   ықпал  етеді.  Қазіргі уақытта  
жасөспірім палуандардың  жоғары   жетістіктеріне  жетуі  үшін бапкерлер мен      мамандардың     
назары    -   организмдердің   функционалды   жүйелеріне   жоғары  талаптар қояды   жəне   осы 
мамандар  үшін  адам    анатомиясының   маңызы   зор.    

Дене тəрбиесі жөніндегі ғылымның негізін қалауда П.Ф. Лесгафттың еңбегін  ерекше  
атауға  болады. Ол дене тəрбиесінің  қазіргі замандағыдай дамуына алғы шарттар жасады. 
Оның көптеген шығармаларының ішінде "Теориялық анатомияның негіздері" дейтін 
еңбегінің  маңызы  зор. 

Жасөспірім спортшыларды тəрбиелеу жүйесіндегі медико -биологиялық 
бақылауларға жазылған еңбектерде  мынадай  шындық жүйесіндегі  мəселелерді  көрсетеді: 

1. Спортпен   машықтанудың   организмге   деген   кесірлі  əсерлері  қаупін 
төмендету. 

2. Тиімсіз  жаттығу салдарынан пайда болатын ауыр жарақаттардың  алдын  алу. 
3. Организмнің  ауруға  қарсы  тұру  қабілетінің  əлсіреуінен сақтандыру. 
4. Спорттық  сұрыптау. 
5. Жаттығу    жүйесін    медициналық   тəсілдермен  қамтамасыз   ету. 
Осы  алғашқы  дайындау  кезіндегі  медициналық  бақылаудың негізгі   дайындау   

барысында    қолданылатын    педагогикалық  тəсілдерді   дене   бітімінің   өсіп   дамуына,   
денсаулығына   əсерін  бақылау. 

Бастапқы жасөспірім спортшыларды дайындау кезінде жалпы жəне   арнайы  жұмыс  
қабілетін  анықтайтын  негізгі ағзалардың қызметі мүмкіндігінің даму барысын бағдарлау. 
Ал тереңдетілген спорттық   дайындау   кезінде   көлемді  жəне қарқынды  арнайы  жұмысқа   
бейімделу     қабілетін анықтау жəне  күш қуат, функционалдық спорттық    нəтижелердің  
өсіп   даму  сатысын  қадағалау. 

Сұрыптау жасы  əлі  күнге дейін терең жан жақты жүргізілген ғылыми  нəтижелерге 
негізделмеген. Сондықтан сұрыптау барысында қолданылатын көрсеткіштер арасында 
спортшыларды бірден  таңдап  алу мəселелерін  шешпейді 

Əртүрлі мамандардың пікірінше жылдамдық - күштік дайындықты жоғарлату 
мақсатында нервтік кезеңдердің  қозғалысын бұлшықет күшімен қатар көбейту нəтижесінде 
спортшылардың күштік жəне жылдамдық сапалары бір уақытта дамитындай жағдайларда 
жасау қажеттілігін  көрсетеді. Бұл  жағдайларға белгілі  бір  шамада  көбінесе "жаңа   
əдістердің" реакциясын  толық  қолдану мақсатында  сыртқы  ортамен  жоғарлатылған  жəне 
жеңілдетілген өзара əрекеттердің белсенді үйлесімділігіне бақылау жасайтын  жаттығудың  
вариативті  əдісі  жауап  береді.  

Қозғалыс дағдысының жəне спорттық нəтиженің тұрақсыздық шарасыздығы  жаттығу  
сабақтарында тек  жарыстық  жаттығуларды қолданған жағдайда, спортшының өсіп келе 
жатқан мүмкіндіктерін көрсету  жағдайында    кейінгі   жаттығу   жүктемесінің  көбею 
барысында  қозғалыстық жетілуді бəсеңдетіп, міндетті түрде жағымсыз  факторлардың  
пайда  болуы  туралы  қорытындыға  əкеледі. 



 

54 

 

МАТЕМАТИКА  САБАҒЫНДА БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  
ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУ ЖƏНЕ ЕСЕПТЕУ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ 

 
Опагалиева А., педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Жубаналиева.Л.У, жаратылыс ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал 

 
Қазіргі уақытта мектептегі оқыту үрдісінің негізгі  мақсаттары бірі – білімді əлемнің 

бүтіндей бейнесін қабылдай алатын, логикалық ойлауы дамыған жаңаша, тəуелсіз ойлай 
алатын шығармашыл,жан-жақты жеке тұлғаны тəрбиелеу. Бастауыш сынып баланың 
логикалық ойлауын дамытудың негізгі кезеңі деп есептеледі. Өйткені логикалық ойлау 
кейінірек бейнелік ойлаудың негізінде қалыптасады, ауқымы кеңірек мəселелерді шешуге 
ғылыми білімдерді меңгеруге мүмкіндік береді, іс – əрекетінің қалыптасуының өте ыңғайлы 
кезеңі оқушылардың логикалық ойлау қабілетін дамыту білімді, дағдыны жəне шеберлікті 
белсенді меңгеру үрдісін мақсаты бағытталған түрде басқару, оқушылар танымының қажетті 
əдістері мен тəсілдерін қамтамсыз етеді. 

Ал, осы дағдыларды меңгертуде логикалық тапсырмалардың маңызы зор. Логикалық 
тапсырмаларды көбіне математика сабағындакездестіреміз. Математиканы оқыту арқылы 
мəселені талдай білуге, нақтылауға, ұғымдарды анықтауға, ой қорытулар жасауға, 
дəлелдеуге тағы басқа іс-жүзінде қадам сайын логикалық білім беріледі. Математиканың 
өмірмен байланысы анық. Миды жаттықтыру үшін адамға математиканы үйрену, есеп 
шығару, математиканың бүкіл заңдарын басқа ғылымдарды оқығанда пайдаланады. 
Математиканы оқытудың əрбір кезеңінде оқушылардың бағдарламалық материалды оқып 
үйренгендей қабылдауға терең де берік білімдеріне, іс-əрекеттеріне жəне дағдыларына, 
сонымен бірге, математиканы оқытудағы қызығушылығын дамытуға да байланысты болады. 
Сынып оқушылары бірдей емес. Олардың ішінде математиканы сүйіп оқитын, оған деген 
ынтасы зор оқушылар да бар. Оларды жеңіл, біріңғай жаттығулар орындау жалықтырады. 
Сондықтан белгілі бір ережені меңгеретін жаттығуларды орындағанда оларға қиынырақ 
тапсырмалар, міндетті емес тапсырмалар берілуі қажет. Қазіргі кезеңде мектеп 
математикасында əлі шешімдері табылмаған проблемалар аз емес. Солардың бірі – 
оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, кітапқа, оқуға, білім алуға деген 
құмарлықтарын арттыру. Осындай проблемаларды шешу мақсатында бастауыш сыныптан 
бастап логикалық есептерді шығару керек. 

Бастауыш сыныпта математика оқулығында əр сыныпқа тəн сабақ соңында  
логикалық тапсырмалар беріліп отырады. Баланың логикалық ойлауын дамытуда бұл 
тапсырмаларды орындау жеткіліксіз. Ол үшін оқу үрдісінде сабақ берудің барынша тиімді 
əдістерін жинақтап, оқушылардың өзбетіндік жəне шығармашылық қабілетін арттыру мен 
бірге сыныптан тыс жүргізілетін жұмыстарды сапалы жүргізу қажет. 

Оларға мыналар жатады: өзбетінше есеп шығарудың сан қилы жолын іздестіру, пəнге 
қызықтырып, тереңдете оқып үйрету, сабақ барысында қолданатын ойындарға, 
математикалық сайыстарға, жарыстарға қатыстыру. 

Жəне де оқушылардың логикалық ойлау қабілетінің дамуына республикалық «Зерде», 
«Ақбота»  сайыстарының қосар үлесі зор. Оқушылар сайыстарға қатысу барысында ізденіп, 
есептерді талдап, өздері қортындыға келуге тырысады. 

Оқу процесіндегі осындай іс-əрекеттердің арқасында қоғам талап етіп отырған 
шығармашылық логикалық ойлау қабілеті жоғары, есептеу дағдысы дамыған, өз ойын 
жүйелі айта алатын, қоғамға еркін сіңетін, өндіріске белсене араласатын шығармашыл жеке 
тұлға қалыптасады. 

«Ақыл ойды тəртіпке келтіретін математика, сондықтан оны оқу керек» Ломоносов 
М.В. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
Г.О. ТОЛЬЯТТИ 

 
Пекарева А., студент 3 курса института экономики 

Научный руководитель – Усачев Н.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Физическое воспитание» 

 
ФГБОУ ВО "Поволжский государственный университет сервиса", Тольятти 

 
Рынок физкультурно-оздоровительных услуг (ФОУ) имеет хорошую перспективу 

роста в России в целом, и в Тольятти в частности, что связано с ростом доходов населения, 
внимания к культуре здоровья и здоровому образу жизни, а также с ростом конкурентности 
отечественной экономики. Преобладающими являются отдельные, не объединенные в какие-
либо сети, клубы. В ближайшее время эксперты ожидают поглощения одних участников 
рынка другими, слияния клубов в крупные сети, развития франчайзинга. 

Сегодня фитнесом у нас занимаются чуть более 300 тыс. человек - это лишь 0,2% 
населения. Для сравнения: в Британии фитнесом занимаются 6% жителей (3,5 млн человек), 
в США - фитнесом увлечены 14,1% жителей (39,4 млн человек).  

В России не существует четкой классификации фитнес - клубов, но в соответствии с 
различными критериями можно выделить определенные категории. Классификация без учета 
так называемых «качалок» и «дворцов спорта», которые предоставляют посетителям услуги 
различных спортивных секций, может быть определена следующими показателями: 
количеством оказываемых услуг; целевой аудиторией; размером клуба; системой оплаты и 
вариантами членства и др.  

Анализ рынка физкультурно-оздоровительных услуг в г.о. Тольятти позволил 
выделить следующие особенности: 

- В течение года спрос на спортивные услуги распределяется неравномерно. 
Наивысшие показатели спрос достигает весной (март-апрель) и осенью (октябрь). Летом, а 
также в декабре-январе, как правило, спрос меньше; 

- По уровню дохода основную часть посетителей спортивных клубов составляют 
люди с доходом выше среднего; 

- По половому признаку - 60-70% посетителей фитнес клубов являются женщины. По 
возрастному критерию наиболее активная группа клиентов фитнеса - люди в возрасте от 20 
до 30 лет.  

Для сохранения положительной динамики рынка ФОУ необходимо: 
1) совершенствование механизмов финансирования в сфере ФКиС, привлечение 

новых спонсоров и инвесторов с целью повышения материально-технического оснащения 
физкультурно-оздоровительных организаций;  

2) проведение грамотной кадровой политики в сфере ФКиС, направленной на 
привлечение тренерско-преподавательского состава, создание условий для эффективной 
работы молодых специалистов (увеличение размера заработной платы, мер стимулирования 
труда инструкторов, создание возможностей совершенствования своих навыков);  

3) более активное развитие массового физкультурно-спортивного движения и 
системы физкультурно-оздоровительных услуг для всех слоев населения (проведение 
соревнований по массовому спорту для всех возрастных групп населения; создание условий 
в спортивных комплексах для посещения их всей семьей, система льготного абонемента для 
социально незащищенных слоев населения);  

4) создание единой информационной системы на рынке ФОУ, позволяющей получать 
информацию о предложениях физкультурно-оздоровительных организаций и фитнес-клубов, 
проводимых спортивных мероприятиях и соревнованиях. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРОСТКОВ 
 

Потапов А.А., студент 1 курса педагогического факультета  
Научный руководитель – Бакесова Р.М., магистр биологии, старший преподаватель 

 
Западно-Казахстанский инновационно-технологичсекий университет, Уральск 

 
Подростки обоего пола отличаются от взрослых более высокой возбудимостью 

нервной системы. У юношей снижение возбудимости до уровня взрослых мужчин 
происходит постепенно от 15 к 18 годам. У девушек в динамике этого свойства выявлены 
два критических периода: 16 лет, когда возбудимость резко повышается, и 19 лет, когда она 
вновь снижается почти до уровня взрослых женщин. Наибольшей возбудимостью 
характеризуются девушки 18-летнего возраста. 

Уровень силы нервной системы у подростков обоего пола ниже, чем у взрослых, а 
юноши всех возрастов отличаются от девушек более высокими показателями этого свойства. 
Повышение силы нервной системы до уровня взрослых у юношей происходит в 18 лет, а у 
девушек – в 19 лет. Наиболее слабая нервная система у 17-18-летних девушек. 

Подвижность нервных процессов (по показателям переработки зрительной 
информации) у подростков-юношей, включая и 18-летних, хуже, чем у взрослых мужчин; у 
подростков-девушек, напротив, лучше, чем у взрослых женщин. Возрастная динамика этого 
свойства у юношей протекает циклически, вследствие этого наихудшие показатели 
отмечаются в 16 лет. Возрастная динамика подвижности нервных процессов у девушек 
характеризуется постоянным снижением уровня от году к году. 

В 15-16 лет показатели подвижности у юношей и девушек одинаковы; начиная с 17 
лет подвижность нервных процессов у мужчин существенно выше, чем у женщин. 

Подростки отличаются от взрослых и худшими показателями баланса нервных 
процессов, при этом показатели уравновешенности у юношей лучше, чем у девушек. У 
юношей всех возрастов прослеживается тенденция к преобладанию возбудительного 
процесса над тормозным; у девушек во всех возрастных периодах преобладает тормозной 
процесс, что вполне согласуется с отмеченной у них относительной слабостью нервной 
системы по возбуждению. 

Наилучшие показатели баланса нервных процессов у юношей отмечаются в 16 и 18 
лет, у девушек – 15 лет, наихудшие – у девушек 16-18 лет и у юношей 17 лет. 

Этапы развития познавательной способности ребенка связаны с развитием 
обобщающей функцией слова. 

Начальный период связан с сенсомоторной активностью, он происходит в возрасте 
1,5-2 лет. 

Второй период (возраст 2-7 лет) – это предоперационное мышление, оно определяется 
развитием языка, когда ребенок начинает активно использовать сенсорные схемы мышления. 

Третий период (возраст 7-11 лет) характеризуется развитием логического словесного 
мышления с активацией внутренней речи, с использованием конкретных понятий. 

Четвертый, завершающий (11-17лет) характеризуется формированием абстрактного 
мышления. К 17 годам формирование психофизиологических механизмов мыслительной 
деятельности в основном завершается. Подросток внутренней речью пользуется так же 
успешно, как и взрослый человек. 
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РУЧНОЙ МЯЧ-ГАНДБОЛ, ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
 

Прец С., студентка 1 курса педагогического факультета 
Научный руководитель – Булатов О.К., старший преподаватель 

 
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск 

 
Гандбол, в нынешнем его виде, придумали датские футболисты на рубеже XIX и XX 

веков – в качестве замены футбола, для игры в зимнее время. В гандбол играют руками, а 
каждая команда состоит всего лишь из 6 игроков и вратаря. Корни гандбола уходят в 
глубокую древность: упоминания о « прародителях» этого вида спорта-старинных играх с 
мячом руками-находим еще в «Одиссее» Гомера и в трудах древнеримского врача 
К.Галенуса .В средние века аналогичным играм  посвятил свои стихи Вальтер фон дер 
Фогельвайде. 

Датой зарождения  спортивной игры с мячом,зарегистрированной в международной 
спортивной классификации под названием «гандбол» (ручной мяч),принято счиатть 1898 год 
,когда преподаватель физического воспитания реального училища  датского города Ордруп 
Хольгер Нильсен ввел в уроки физической культуры женских групп игру с мячом,названную 
«хаандболд» («хаанд-рука и «болд»-мяч), в которой на небольшом поле соревновались 
команды из 7 человек ,передавая мяч друг  другу и стремясь забросить его в ворота. 

Исследования, проведенные в последние годы, дают основание отнести дату 
зарождения гандбола к более раннему периоду. В  1890 г. в Чехии получает распространение 
народный вариант игры с мячом, названный «хазена» (бросать, кидать). Игра сводилась к 
нерегламентированному перебрасыванию и ловле мяча в смешанных группах без 
единоборства. В 1917 г. берлинец Макс Хейзер из двух игр составил новую игру для женщин 
под названием ручной мяч. Никто не представлял себе, что эта игра найдет такое 
распространение во всем мире. 

Признание гандбола международным видом спорта в 1926г.дало толчок к развитию 
игры в ряде стран. Возникновение отечественного гандбола относится к началу XX столетия 
связано с проникновением в Россию сокольской системы физического воспитания. Впервые 
гандбол появился в Харькове в 1909 году.  Первые достоверные сведения о начале развития 
гандбола и ручного мяча в СССР относятся к 1922 году, тогда играли в гнадбол 11*11. 
Первые встречи проходили в Москве на опытно-показательных площадках Всеобуча. 
Инициатором стал М.С.Козлов – основатель кафедры спортивных игр ГЦОЛИФКА.Игру с 
11-ю игроками называли ручной мяч, в основном распространялось в РСФСР, а игру с 7-ю 
игроками называли гандболом. Эти названия игры в нашей стране сохранялись до конца 40-х 
годов. 
 Большой вклад в развития суверенного казахстанского гандбола внес Амиржанов 
Есет Ахметович избранный президентом Федерации гандбола РК на период  с 1992 по 1995 
годы и Б.М.Сапарбаев возглавляющий  Федерацию с 1996 по 1998 год. Большой вклад в 
развитие, популяризацию и достижения казахстанского гандбола  внес почетный  президент  
федерации гандбола Республики Казахстан – Турлыханов  Д.Б . Последние одиннадцать лет, 
в годы признания казахстанского гандбола на международной арене Федерацию гандбола 
Республики Казахстан возглавляет  Турлыханов Г.И. В эти годы национальная сборная 
женская команда РК неоднократно становится победителем и призером Азиатских 
соревнований трижды завоевывает право на участие в чемпионатах мира, а в 2008 году, в 
числе 12 сильнейших континентальных команд участвует в летних Олимпийских играх в 
Пекине. Этих успехов добились воспитанницы тренеров Т.Акименко, С.Галкина, 
М.Ефимова, В.Кима, Ф.Чеботырева, Л Яниева. 

Основные размеры мяча для гандбола: Мяч с окружностью 54-56см обладает весом 
325-375г, используется в женских командах старше 14 лет и мужских сборных после 16 лет.                  
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Под современными информационно-коммуникационными технологиями в настоящее 

время понимают различные способы создания, фиксации, переработки и распространения 
информации. Категория технологии приобретает на современном этапе общественного 
развития доминирующее, системообразующее значение. Если в предшествующие эпохи 
технология рассматривается как простой набор рецептур и считается вторичной по 
отношению к культуре, то в последние десятилетия осознается то, что совершенствование 
технологий лежит в основе развития современной техногенной цивилизации, а радикально 
новые формы человеческой культуры сопрягаются с рождением принципиально новых 
технологий. В процессе развития социума «технология оказывается включенной в систему 
общественных отношений и деятельностных структур…технология становится фактором 
различных общественных модификаций и трансформаций, влияя на разнообразные 
социальные структуры и подсистемы общества».  

Рассмотрим подробнее основные признаки современных информационно- 
коммуникационных технологий, которые занимают ключевое место в системе наукоемких 
технологий, а их основная продукция – информация – становится одним из самых мощных и 
решающих факторов общественного развития. Традиционные информационные технологии, 
к которым относятся письменность, книгопечатание, телефон, телеграф, радио, телевидение, 
ориентируются лишь на способы фиксации, тиражирования и распространения информации. 
Все эти технологии не затрагивают самого процесса создания, переработки и смысловой 
трансформации знания: собственно интеллектуальная деятельность до недавнего времени 
осуществляется исключительно «вручную».  

Современные информационно-коммуникационные технологии, в отличие от других 
технологий, реализуемых исключительно в сфере материального производства и предметной 
деятельности, и лишь опосредованно влияющих на духовную деятельность, является 
средством, проникающим преимущественно в сферу интеллектуального труда. Современные 
информационно-коммуникационные технологии порождают интеллектуальную технологию, 
представляющую собой совокупность артефактов, программных продуктов и систем знаний, 
обеспечивающих рождение принципиально нового феномена в истории техногенной 
цивилизации. Следовательно, роль современных информационно-коммуникационных 
технологий не сводится к чисто количественным показателям, как, например, освобождение 
от рутинных и громоздких операций. Наиболее значимый результат их внедрения - 
радикальное изменение всей системы духовно-практической деятельности и культурного 
творчества.  

В XX веке кардинально меняется роль информационно – коммуникативных процессов 
в жизни социума, интенсифицируются и наращиваются потоки информации в связи с 
формированием новых научных направлений, таких как теория информации (К. Шеннон) и 
кибернетика (Н. Винер). Возрастание роли информации в социуме в последние полвека 
определяется тем, что она становится реальным ресурсом в развитии общества нового типа, 
благодаря возникновению в данный исторический период новых технологий. 
Интенсификация потоков информации с использованием этих новых информационно- 
коммуникационных технологий служит началом нового процесса развития техногенной 
цивилизации, который получает название информатизации. 
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Армрестлинг, как новый вид спорта, появился относительно недавно. Однако, он 

быстро стал очень популярным видом спорта, хоть и не вошел в число, например, 
олимпийских видов спорта. География армрестлинга очень широкая – им занимаются во всех 
частях света, во многих странах. Соревнования тоже многообразны – от любительских, до 
показательных и коммерческих.  

Быстрое развитие армрестлинг получил и на территории бывшего Советского Союза – 
в странах СНГ. Ведущее место здесь занимает команда спортсменов Российской Федерации, 
но, следует отметить, что спортсмены, занимающиеся армрестлингом в Республике 
Казахстан именно в последние годы сделали большой прорыв в этом виде спорта, добились 
выдающихся результатов не только среди спортсменов стран СНГ, но громко заявили о себе 
на европейских турнирах, мировых чемпионатах и первенствах.  

Развитие армрестлинга, как и любого другого нового вида спорта, закономерно 
сопряжено с развитием его теории и методики, истории, правил соревнований и других 
аспектов как новой области научного знания. Поскольку этот вид спорта еще очень молод, то 
работ теоретического и методического плана еще очень немного. Особенно в России и в 
Казахстане.  

Вместе с тем, уже были попытки исследовать, например, биомеханические критерии 
техники действий в армспорте [Дмитрук, С.С. Биомеханические критерии рациональности 
технических действий в армспорте: дис. …кан. Пед. наук. М., 1999. – 144 с.], 
разрабатывались специализированные тренировочные программы для занятий 
армрестлингом [Армспорт. Специализированные тренировочные программы / Сост. Е.Н. 
Кондрашкин, Н.Д.Ларин. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 46 с.], анализировалась техника, 
тактика, обучение в армспорте [Живюра, П. В. Армспорт. Техника, тактика, обучение / П. В. 
Живюра, А. И. Рахматов. – М.: ACADEMA, 2001.], рассматривались некоторые другие 
вопросы.  

Вместе с тем, довольно часто поднимаются вопросы повышения эффективности 
физической подготовки спортсменов в силовых видах спорта [ . Бельский, И. В. Системы 
эффективной тренировки / И. В. Бельский. – Минск : Вида-Н, 2003. – С. 245–278. 2. 
Воробьев, А. Н. Тяжелая атлетика / А. Н. Воробьев. – М.: Физкультура и спорт, 1988. – С. 
94–117. 3. Гуськов, С. И. Гармония мускулов / С. И. Гуськов. – М.: Знание, 1988. – С. 97–190 
5. Петров, В. К. Богатырские забавы / В. К.Петров. – М.: Знание, 1992. – С.3-56.]. 

Среди прочих проблем физической подготовки спортсменов в армспорте, существует 
проблема о сочетании силовых и восстановительных упражнений и воздействий в армспорте. 
Дело в том, что чрезмерное перенапряжение спортсменов в армспорте в результате 
тренировок и соревнований иногда приводит кразного рода травмам: растяжению 
сухожилий, вывихам, разрыву связок и даже перелому суставов. 
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ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ 
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Ғылыми жетекшісі – Кажиакпарова Ж.С., педагогика ғылымдарының кандидаты 
доцент 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
ҚР президентінің Қазақстан халқына Жолдауында компьютерлік сауаттану жөніндегі 

айтылған жəне мемлекеттік қызметке жаңа қызметкерлерді қабылдау кезінде компьютерлік 
сауаттылығы жөнінде ескеруді, қызметкердің компьютерді, интернетті, электрондық 
поштаны қолдана білу міндетті екендігі жөнінде атап айтылған болатын. 

Елбасы егемен елдің 2050 жылға дейінгі жаңа саяси бағытын жария еткен 
болатын.Соның ішінде, Елбасы инновация туралы нақтылап, жас ұрпаққа абсолютті 
инновация қажет екенін айтып өтті. Жаңалықтың жылдамдығы деген айтулы проблема 
болып келеді. Жаңалықтың жылдамдығының индикаторын белгілеу бүгінгі ақпараттық 
заманда басты мəселе. Қандай жаңалықты, яғни инновацияны қабылдап алып, заман 
шапшаңдығына сай іске асырып, нəтиже алу. Бұдан шығатын қорытынды, біз 2050 жылы 
əлемдегі озық отыз елдің қатарына өту үшін, əрқашанда даму үстінде болып, жаңа 
технологиялардың пайда болуына ат салысуымыз керек. Елбасының абсолюттік инновация 
дегенде қойып отырған мəселесі осы. Инновация қоғамға қажет.  

Қазіргі кезде ақпараттық-коммуникациялық технологияны дамыту білім берудің, 
білім алушының сауаттылығын көтерудің бір бөлігі. Ақпараттық-коммуникациялық 
технологияны бəсекеге қабілетті ұлттық білім беру жүйесін дамытуға жəне оның 
мүмкіндіктерін əлемдік білімдік ортаға енудегі сабақтастыққа қолдану негізгі мəнге ие 
болып отыр. Білім беруді ақпараттандыру, білім салаларының барлық қызметіне ақпараттық 
технологияны енгізу жəне ұлттық модельді қалыптастыру қазақстандық білім беруді сапалы 
деңгейге көтерудің алғы шарты болып табылады. 

Жоғары оқу мекеменің білім деңгейін көтеру үшін оқу үрдісіне инновациялық 
технологияны кеңінен енгізіп, барлық ұйымдастырушылық, білімділік, дамытушылық 
сапасын көтерудің əдіс-тəсілдерін қалыптасыру қажет. Ол үшін білім беру жүйесінде саналы 
тəрбие, сапалы білім берілуі керек. 

Ол кезеңге жету жолдары көбінесе жастардың білім алуында, жаңа технологияларды 
уақытында иегеріп, пайдаға асыруда деп ойлаймын. Сонымен қоса, оларды игеріп қана 
қоймай, жаңашылдыққа да өз үлестерін қосу керек. Жаңа идеялар, жаңа ойлар пайда болып, 
жүзеге асырылса, елдің дамуына  бір қадам ілгері болар еді деп ойлаймын. Жастардың білім 
сапасының жоғарылығы, ойының ұшқырлығы өте маңызды. Қазіргі уақытта барлық жоғарғы 
оқу орындарында комьютерлер, жаңа технологиялар бар. Соның өзі студенттерге жаңа ой 
қалыптастыруына пайда тигізеді деп ойлаймын. 50 елдің қатарына қосылу үшін, біз жан-
жақты, сауатты, білімді болуымыз қажет. Ол біздің қолымызда. Біз əрқашан даму үстінде 
болып, жаңалық ашуға ұмтылуымыз керек. Мысалға, біздің мамандықта экономикалық 
акпараттық технологиялар пəнінде 1С: Кəсіпорын бағдарламасында жұмыстанамыз. Бұл 
бағдарлама қазіргі кезде көптеген салада қолданылғандықтан, өте маңызды болып табылады. 
Ол көбінесе банк жүйелерінде, басқа да құжаттық мекемелерде  қолданылады.  

Қорыта келгенде, инновациялық технологиялардың адам өмірінде маңызы зор деген 
тұжырымға келуге болады. Əрбір адам мүмкіндігінше жаңа ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды меңгеріп жəне үйреніп отыру қажет деп ойлаймын. Заман дамып, алға 
басқан сайын соғұрлым білім беру жүйесі де түбегейлі өзгеріп, ақпараттық-
коммуникациялық технологияларының жаңа түрлері даму үстінде. Сонымен қоса, 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялары қатарына əрбір адам өзінің жеке идеясын, 
жаңа ойын қалыптастырып, жаңашылдыққа талпыну керек деген ойдамын. 
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Ғылыми жетекшісі – Даупаев М.О., педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық  университеті, Орал 

 
Дене мəдениеті мен спорттың педагогикалық негіздері дене мəдениеті теориясының 

бөлімі болып табылады. Бұл – дене мəдениеті мен спорт міндеттерін педагогикалық 
тұрғыдан ұйымдастырылған процестер ретінде шешу жолдары туралы білім жүйесі. 

Студенттердің құрылымы, сəйкестенген жағдайларға сабақ пəндер мен орындалатын 
міндеттерге байланысты алға қойған міндеттерге жету үшін пайдалануға қажетті құралдар 
мен əдістер, сабақ жүргізу түрлері, педагогикалық басқару ерекшеліктері де өзгеріп отырады. 
Сондықтан мамандығы мен дəрежесі бірдей, бір жарысқа дайындалып жатқан екі 
спортшының сабағында да ерекшелік болады. Бұлармен қатар дене мəдениеті мен спорт 
сабақтарының барлық түрлеріне тең дəрежеде таралатын жалпы ережелерде бар. 

Қазіргі таңда дене мəдениеті мен спорт денсаулықты нығайтудың өміршеңдік пен 
еңбекке қабілеттілікті арттырудың шығармашылық жолды ұзартудың жəне жеке тұлғаның 
үйлесімді дамып қалыптасуы мен басқа да əлеуметтік мəселелерді шешудің тиімді құралы 
болып табылады. Осыған байланысты дене тəрбиесі мен спорт проблемаларына жарық 
түсіретін ғылыми білімдерге көп назар аударылып отыр. 

Бұл кітаптың мақсаты – дене тəрбиесі мен спорт сабақтарындағы барлық міндеттерді 
шешуде спортшылардың спорттық мамандықтары мен құрамына қарамастан басшылыққа 
алуға тиісті ғылыми-педагогикалық ережелерді мазмұндау болып табылады. 

Адамды дамыту мен қалыптастырудың негізгі факторлары қоршаған орта іс-əрекет 
тəрбие жəне мұрагерлік болып саналады. Адамды дамыту мен қалыптастырудағы іс-
əрекеттің маңыздылығын ғылымның көрнекті өкілдері – И.М.Сеченов, И.П.Павлов, 
П.Ф.Лесгафт, т.б. атап көрсетті. Олар адамның жаны мен тəні өзара бірлікте жəне 
байланыста көрінетінің дəлелдеді, сондықтан іс-əрекетті сəйкес ұйымдастыру тұлғаны 
бүгіндей қалыптастыру факторы бола алады. 

Гигиеналық білім беру жəне тəрбие беру міндеттерін шешуге арналған тарихи 
қалыптасқан немесе арнайы ұйымдастырылған іс-əрекет дене жаттығулары деп аталады. 
Оларды негізгі төрт бөлімге бөліп қарастырады: спорт жаттығулары, гимнастикалық 
жаттығулар, ойындар жəне түрлестік іс-шаралар. Дене тəрбиесі оның міндеттерін 
орындаудың басты құралы дене жаттығуларымен ерекшеленеді. Осыған байланысты, 
педагогикалық құбылыс ретіндегі дене тəрбиесі-бұл гигиеналық, білім беру жəне тəрбиелеу 
міндеттерін дене жаттығуларын қолдану жолымен шешуге бағытталған іс-əрекет. 

Дене тəрбиесінің гигиеналық міндеттеріне дене дамуын жақсарту мен денсаулықты 
нығайту, білім беруге-білімді меңгеру мен қимыл қабілеттерін жетілдіру, тəрбие беруге-
тұлғаны бүтіндей қалыптастыру жатады. Осыған орай дене тəрбиесінің міндеттері 
мыналалар: 1) денсаулықты нығайту; 2) дене дамуын жақсарту; 3) қимыл қабілетін 
жетілдіру; 4) білімді меңгеру; 5) тұлғаны толық қалыптастыру. 

Дене тəрбиесі ақыл-ой, адамгершілік эстетикалық жəне еңбек тəрбиесімен біріге 
отырып, адамның жан-жақты дамуына жағдай жасайды. 

Дене тəрбиесі міндеттері педагогикалық процесстерді ұйымдастырудың негізгі екі 
түрі – дене мəдениеті сабақтары мен спорт сабақтарының бірігуімен шешіледі. 

Дене мəдениеті сабақтары («дене мəдениеті»)-бұл дене тəрбиесі міндеттерін спорттық 
жəне гимнастикалық жаттығуларды, ойындар мен туристік іс-шараларды үйлестіру жолымен 
шешуге бағытталған іс-əрекет. 
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ТУРИСТІК ӨЛКЕТАНУ ІС-ƏРЕКЕТТЕРІ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫ 
ПАТРИОТИЗМГЕ ТƏРБИЕЛЕУ 

 
Урынбасаров Ж.,  педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Альмуханов Б.У., педагогика ғылымдарының кандидаты,  
профессор 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық  университеті, Орал 

 
Оқушылармен жүргізілетін мектептен тыс тəрбие жұмысының жүйесі оларға тəрбие 

беру жəне жан-жақты дамыту мақсатында мектептің,  педагогтардың, оқушылар ұжымының, 
ата-аналар белсенділерінің мүмкіндіктерін барынша толық пайдаланудан құрылады жəне екі 
негізгі міндетті шешумен анықталады.  

а) сабақтан тыс тəрбие жұмысының барлық негізгі түрлері мен бағыттарын, бірінші 
кезекте қоғамдық-саяси қызмет пен қоғамдық пайдалы еңбекті, дене шынықтыру мен 
спортты, алуан түрлі көркемдік қызметті, туризм жəне өлкетануды дамыту; 

б) оқушылардың жеке мүдделері мен бейімділіктерін барынша қанағаттандыруды 
қамтамасыз ету үшін сыныптан тыс алуан түрлі жұмысқа барлық жастағы оқушыларды 
тарту. Сыныптан тыс тəрбие жұмысы жүйесін жасау – бүкіл педагогикалық ұжымның ісі. 

Сыныптан тыс жұмысқа негізгі талап – оқушылардың жан-жақты дамуына көмектесу. 
Балалар үйірмелері, секциялары, əр түрлі қоғамдары мен басқа да өз бетімен жұмыс істейтін 
шығармашылық бірлестіктері жүйесі олардың пайдалы жəне қызғылықты істерді кең 
молынан таңдап алуға мүмкіндік беруге тиіс. Сыныптан тыс жұмыс процесінде жекелеген 
балалар мен жеткіншектер үшін белгілі бір сабақтарды таңдап алу ерікті іс болып 
табылатындықтан, мұндай жұмыс жүйесінің болуы əрбір мектеп үшін міндетті. Сыныптан 
тыс жұмыс жүйесі мектеп оқушыларының шығармашылық қабілеттерін, қоғамдық 
белсенділігін көрсететін майдан бола отырып, оқушылар ұжымдарының қалыптасуына жəне 
топтасуына, оқушыларды саналы тəртіп, жауапкершілік, өз мектебіне, бүкіл ұжымға пайдалы 
болуға ұмтылу рухында тəрбиелеуге мүмкіндік береді. 

Соңғы жылдарда анағұрлым кең тараған жəне тəрбиелік жағынан өзін неғұрлым 
ақтаған алуан түрлі сыныптан тыс қызметтердің ішінен ең алдымен туристік - өлкетану 
жұмыстарын айтуға болады, ол кешенді түрде жүргізіледі.  

Туристік - өлкетану жұмыстары оқушыларға кешенді тəрбие берудің маңызды 
құралдарының бірі болып табылады. Олардың аса зор танымдық, тəрбиелік мəні бар. 
Жорықтарда, саяхаттарда, экскурсиялар мен экспедицияларда оқушылар егеменді 
Отанымызды, оның қуаты мен сұлулығын танып біледі, табиғат байлықтарымен, өткен 
тарихымен, өнеркəсіптің, ауыл шаруашылығының, ғылым мен мəдениеттің табыстарымен, 
қазақ даласындағы ерекше орын алған мəдени мұра туристік - өлкетану объектілерімен 
танысады.  

Туристік жорықтар мен саяхаттар мектеп оқушыларын «қазақстандық патриотизм» 
рухында тəрбиелеуге жəрдемдеседі. Сонымен қатар олар, оқушыларға политехникалық білім 
берудің міндеттерін жүзеге асыруға көмектеседі, білімдерін ңығайтуға мүмкіндік жасап, 
оларды өмірмен, нарықтық құрылыстың тəжірибесімен байланыстырады, білмекке құмарлық 
пен белсенділікті, дербестікті дамытады, мектеп оқушыларының əскери-қолданбалы жəне 
еңбек дағдыларын меңгеруіне көмектеседі, оларды қоғамдық пайдалы қызметке тартып, 
табиғатты сүюге, ұжымдылыққа, батылдыққа тəрбиелейді, денсаулықты нығайтып, дене 
жағынан шынықтырады.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
ТУРИЗМА В Г.О. ТОЛЬЯТТИ 

 
Усачева М., ученица 11 класса МБУ «Лицей №51» 

Научный руководитель – Усачев Н.А., кандидат педагогических наук, доцент кафедры 
«Физическое воспитание» 

 
ФГБОУ ВО "Поволжский государственный университет сервиса", Тольятти 

 
Самарская область является уникальным регионом России, где удачно сочетаются 

климатические и природные факторы оздоровления. Полноценное использование 
уникального природного потенциала Самарской области, развитие и популяризация 
внутреннего туризма, координация действующих в регионе туристических фирм являются 
основными перспективными направлениями деятельности в сфере организации 
оздоровительного туризма. 

Туристский бизнес - одна из наиболее быстро развивающихся отраслей мирового 
хозяйства, на которую приходится около 6% мирового валового национального продукта, 7% 
суммарных капитальных вложений, 11% мировых потребительских расходов, 6% всех 
рабочих мест и 5% всех налоговых поступлений. 

Развитие спортивно-оздоровительного туризма в Самарской области в целом и в г.о. 
Тольятти в частности как универсального, демократичного, доступного средства 
формирования здорового образа жизни, оздоровления населения, воспитания молодежи, 
профилактики правонарушений, алкоголизма и наркомании, улучшения имиджа города как 
нельзя лучше соответствует целям и задачам российского и мирового туристского движения. 

Городской округ Тольятти расположен в уникальном районе России, примерно в 1 000 
километров к юго-востоку от столицы страны Москвы. Это второй по величине и 
значимости город в Самарской области. Его окружают Жигулевские горы и поволжские 
равнины, озера и великая русская река Волга. Рядом находятся Национальный парк 
«Самарская Лука» и Жигулевский заповедник. По разнообразию рельефа и горных пород, 
своеобразию животного и растительного мира Жигули можно сравнить с заповедными 
местами Крыма и Кавказа. Здесь открываются большие возможности для активного туризма 
и познавательного отдыха. 

Основными структурными подразделениями оздоровительной отрасли Тольятти 
являются клубы (центры) здоровья, оздоровительно-образовательные центры, санатории, 
санатории-профилактории, пансионаты, детские и молодежные оздоровительные лагеря, 
косметические центры и салоны, банные комплексы и др.  

В Тольятти ежегодно проводятся спортивные кубки, чемпионаты и первенства более 
чем по пятидесяти видам спорта. Более 40 лет из Тольятти стартует «Жигулевская 
кругосветка» - традиционное путешествие 1 категории сложности на ялах вокруг Самарской 
Луки. В течение 9-ти дней более 700 человек преодолевают дистанцию протяженностью 140 
километров. 

Спортивно-оздоровительный туризм невозможно ограничить рамками спорта, свести 
"к борьбе за очки и секунды". Само содержание туризма - преодоление сложных маршрутов 
в естественных природных условиях, диктует многообразие "дополнительных" целей и 
мотивов заставляющих людей покидать комфортные жилища, шагать по болотам и 
пустыням, карабкаться на горные перевалы и вершины, сплавляться по бурным горным 
рекам, крутить педали велосипеда. 

В заключение можно сказать, что Самарская область имеет большой запас 
туристических ресурсов, но использует их только около 1/5 части. Причиной тому является 
климатические условия, т.к на данный момент самый популярный вид туризма это 
спортивный туризм, а другие виды туризма только начинают приобретать популярность. 
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Научный руководитель - Медресов Б.А., магистр педагогических наук, старший 
преподаватель 

 
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск 

 
В современной системе физкультурного образования принято различать два уровня: 

а) специальное (профессиональное); б) неспециальное (непрофессиональное). Нас 
интересуют оба эти направления, так как они тесно связаны с учебно-воспитательным 
процессом, формированием физической культуры личности, как воспитателей, так и 
воспитуемых.  

Говоря о неспециальном образовании, которое дается учащимся усилиями учителей, 
классных руководителей общеобразовательных школ всех типов, заметим, что оно 
приобретается учащимися, в сложившихся трех формах физического воспитания. Занятия 
представлены, как правило, в виде уроков физической культуры (основная форма). 
Проводимых три раза в неделю с обязательной опорой на Государственную программу.  

Физическая культура в режиме дня школы (гимнастика до уроков. Физкультминутоки 
в процессе учебного дня (вторая форма) и организованных (двигательных) перемен, которые 
заполняются, преимущественно, подвижными играми и развлечениями, соответствующими 
возрасту и полу учащихся. Третьей формой физического воспитания (образования) учащихся 
современных общеобразовательных школ стали физкультурные и спортивные занятия в 
свободное от учебы время – внеклассные занятия в физкультурных кружках и спортивных 
секциях. 

Эти формы, как правило, дополняются специальными знаниями, которые 
обеспечивают учителя и классные руководители в виде вступительных лекций (бесед) перед 
началом уроков физического воспитания каждой конкретной четверти. Из подобных бесед 
учащиеся узнают о содержании и особенностях занятий физического воспитания, например, 
в первой четверти, где будет осваиваться учебный материал по легкой атлетике. Занятия 
будут проводиться на открытом воздухе с обязательной сдачей нормативов, 
соответствующих требованиям программы для конкретного класса.  Учителя обращают 
внимание, что в дальнейшем учащиеся будут сдавать нормативы Президентских тестов, 
участвовать в городских (районных) соревнованиях 

Учащиеся узнают, историю видов спорта, включенных в Государственную 
программу, необходимость создания Президентских тестов и их роль в выявлении уровня 
всесторонней физической готовности человека к труду. Требованиях, предъявляемых к 
уровню физической подготовки абитуриентов поступающих, например, в некоторые средние 
и высшие специальные учебные заведения. Особенно связанных с получением профессии 
военного, сотрудника МЧС, МВД, ФСБ, пожарника и др. В сугубо гражданских вузах 
(колледжах), где готовятся специалисту для геологоразведки, землеустройства, 
горнодобывающей промышленности. Колледжей с подготовкой монтажников-высотников, 
горноспасателей. 

В беседах учителя разъясняют учащимся понятия о базовой и вариативной частях 
программы по предмету – «Физическая культура». Необходимой форме одежды, обуви для 
занятий. Методах контроля и самоконтроля (до и после занятий) по показателям пульса 
(ЧСС), дыхания (ЧДД), артериального давления (А/Д), внешним признакам (потливость, 
бледность, общее самочувствие и др.). Широко практикуются домашние задания по 
самостоятельному развитию основных, жизненно важных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, гибкости, ловкости). Просмотру (прослушиванию) теле- и 
радиопрограмм, расширяющим физкультурную грамотность, образованность учащихся. 
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Ғылыми жетекшісі – Мендигалиев Б.С., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 
 

Грек-рим күресі, гректер мен латындар заманында пайда болған күрес түрі. Белдесу 
қарсыластар түрегеліп төрттағанға түскенде аударылып, домалатып əдістер қолдану арқылы 
өткізіледі. Мұнда балуандардың бір- бірлерін белден төмен ұстауына, аяғынан шалуына, 
қағуына рұқсат етілмейді.  

Грек-рим күресінің мақсаты лақтырған немесе төрттағаннан аударған, домалатқан 
кезде қарсыласының екі жауырынын бір мезетте немесе бірінен соң бірінің қайтарымынан 
кілемге тигізу. Мұндай басымдылық таза жеңіс деп есептеледі де белдесу тоқтатылады. 
Балуанның киімі лыпа, бандаж, арнаулы трико жəне былғарыдан тігілген жұмсақ аяқ 
киімнен тұрады. Грек-рим күресінің жарыс ережесі 1896 ж. шығарылып, содан бергі уақытта 
талай рет жаңартылып келеді. Ол 1986 ж. 1-ші Олимпиялық ойындардың бағдарламасына 
еніп, содан бері (1900, 1904жылдардан басқа) бағдарламадан басқа олимпиядалық жарыстан 
түспей келеді. Əлем чемпионаты 1897 ж. Еуропа чемпионаты 1898 жылдан бастап өтіп 
келеді. Күрес əуесқойларының халықаралық бірлестігі (ФИЛА) 1912 жылы құрылды. 

Александр Карелин 19 қыркүйек, 1967 жылы Новосибирск қаласында дүниеге келді. 
Александр Карелин - кеңестік жəне ресейлік спортшы, классикалық (грек-рим), стиль, 3 
дүркін олимпиада чемпионы, мемлекет жəне саяси қайраткері, Мемлекеттік Думаның бес 
шақырылымының депутаты, КСРО (1988) еңбек сіңірген спорт шебері, Ресей 
Федерациясының Батыры (1997). 

Александр Карелин 13 жаста (оның биіктігі 178 см, салмағы 78 кг) өзінің туған 
қаласында Новосибирск қаласында спортпен айналысты. 1981 жылы ол электротехникалық 
институттың классикалық күрес бөліміне түсті. Карелиннің бірінші жаттықтырушысы 
Виктор Кузнецов өзінің спорттық өмірінің жалғыз тəлімгері болды. 1984 жылы Карелин 
КСРО спорт шебері стандартын орындады жəне 1985 жылы КСРО спорт шебері 
халықаралық дəрежедегі спорт шеберін орындады. 1985 жылы алғашқы жетістік - Карелин 
жастар арасындағы əлем чемпионы атанды. 1986 жылы Швециядағы турнирде əлем 
чемпионы Томас Йохансон Карелинмен финалда күресуден бас тартып, 1 орынды Карелинге 
тапсырды. 1988 жылы сілкіністер мен жылуды қарамастан, Карелин КСРО-ның алғашқы 
чемпионы атанды. Ол алғаш рет КСРО құрамасының көшбасшысы, екі дүркін əлем 
чемпионы Игорь Ростотчокты жеңіп алды.. Сол жылы Будапештте Халықаралық неміс Нойс 
Гран-при жəне Гран-при Галаны (1988) жеңіп алды. 

Олимпиада ойындарының 3дүркін чемпионы (Сеул-1988, Барселона-1992, Атланта-
1996,), 2000 жылы Сидней олимпиадасының күміс жүлдегері, 9 дүркін əлем чемпионы, 
Еуропаның 12 дүркін чемпионы, 1988 жылы жасөспірімдер арасындағы əлем чемпионы, 
КСРО, ТМД жəне Ресей 13 дүркін чемпионы (1988-2000). 1989 Төрт рет əлемнің ең үздік 
күрескер ретінде «Алтын Belt», марапатталды. (1995), Екі рет ол Ресейдің ең үздік спортшы 
атанды. Бүкіл спорт мансап 888 рет жеңіске жетті жəне 2 рет жеңіліс тапты. Қарсыластар 
онымен күресуге бас тартқан кезде жағдайлары болған. ХХ ғасырдың əлемдегі 25 үздік 
спортшыларының бірі болып енгізілген. 13 жыл бір шайқас жоғалтпаған спортшы ретінде 
Гиннесс рекордтар кітабына енгізілген.  
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СЕКЦИЯ «ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ – ОСНОВА НАЦИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОГО КОДА» 

 
ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ БОЙЫНША ОҚЫТУДАҒЫ ЖАҢА 

ƏДІС-ТƏСІЛДЕР 

Ажгалиева Ə., педагогикалық  факультетінің 3 курс студенті 
Ғылыми жетекшісі – Нугманова Ж.Т., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 
 

 Білім беру мазмұнын жаңарту білім берудің қазіргі заманғы үрдістерін жəне 
қазақстандық білім берудің үздік практикасын кіріктіруге бағытталған. Білім беру мазмұнын 
жаңарту шеңберінде оқу бағдарламаларын əзірлеу кезінде қазақстандық педагог-
практиктердің жəне ғалымдардың ұсыныстары ескеріліп жасалды. Оқушылар барлық 
пəндерді оқу кезінде АКТ қолдану дағдыларын дамытады. Ақпаратты іздеу жəне өңдеу 
барысында ұжымда идеялармен алмасады, өз жұмыстарын бағалайды жəне жетілдіреді, түрлі 
жабдықтар пен қосымшалардың кең ауқымын пайдаланады. АКТ оқушы білімінің, оларды 
тиімді қолдану бойынша дағдыларының дамуына жəрдемдеседі. 

Оқу бағдарламаларында оқу мақсаттарының жүйесі түрінде берілген күтілетін 
нəтижелер тұжырымдалған. Күнделікті білім беру үдерісі оқу мақсаттарына жетуге жəне 
оқушыларда алынған білім мен дағдыларды кез келген оқу жəне      өмір          жағдайында  
шығармашылық  пайдалануға дайындығын қалыптастыруға бағдарланған. 

Оқыту əдіс-тəсілдері: 
Құндылықты-бағдарланған тəсіл 
Тұлғалық-бағдарланған тəсіл 
Жүйелік-əрекетті тəсіл 
Коммуникативтік тəсіл 
Интегративтік тəсіл 
Зерттеу тəсілі  
Интербелсенді əдіс 
Интербелсенді əдіс – үйретуші мен үйренушілердің өзара əрекеттесуін оқытудың 

негізі деп танитын жəне сондай қатынасқа жағдай жасайтын əдістер. (inter – аралық, бiрнеше, 
action- əрекет дегендi бiлдiредi).  

Бұл интерактивтi əдiстiң мақсаты – тек ақпаратты беру ғана емес, оқушыларға 
жауаптарды өз бетiнше табу дағдысын меңгерту екендiгiмен байланысты. 

Оқыту тəжірибесі барысы пікірталасқа негізделген жəне оқыту үдерісінде 
қолданылатын дидактикалық ойындар сияқты интербелсенді əдістерді пайдалану тиімді 
екенін көрсетеді. Соның ішінде дидактикалық ойындар оқушылардың білім алуға деген 
ынтасын, белсенділігін арттырып, алған білімдерін тəжірибеде дұрыс қолдануына 
көмектеседі. Ойын барысында оқушылардың бойында жағдаятты (ситуацияны) бағдарлау, 
яғни жағдайға талдау жасай білу, жағдаят (ситуация) кезінде өзінің атқаратын рөлін сезіну, 
əңгімеге қатысушы əріптестері арасында байланыс орнату, қарым-қатынас жасауда тілдік 
ұғымдарды дұрыс пайдалана білу сияқты қабілеттері жетілетіндігі байқалады. 

Пайдаланылған əдебиеттер: 
1.Блум таксономиясын оқу үрдісінде пайдалану əдістемесі. Əдістемелік құрал, Орал 

қаласы 2013ж. 
2.Интербелсенді əдістемені ЖОО-да қолдану мəселелері. А.Əлімов. Алматы, 2013. 
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ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  АНТОНИМОВ НА 
МАТЕРИАЛЕ КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА 

 
Арашаева Б.П., аспирант 1 года обучения ФГБОУ ВО «КалмГУ» 

Научный руководитель - Мушаев В.Н., доктор филологических наук, профессор 
 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. Городовикова», г. 
Элиста 

 
В сообщении рассматривается лексико-грамматические, семантические и 

стилистические особенности антонимов в калмыцком языке. Изучению синонимии в 
калмыцком языке посвящено немало исследований, но еще нет специальных работ, 
посвященных рассмотрению антонимии в калмыцкой лексикографии. 

Будучи категорией лексико-семантической системы языка, антонимия представляет 
собой одну из универсалий языковых: она свойственна всем языкам, а ее единицы 
обнаруживают принципиально общую структуру противоположных значений и большое 
сходство в структурной и семантической классификации антонимов. 
 В зависимости от выражаемого типа противоположности антонимы разделяются на 
соответствующие классы, основные из которых: 
Антонимы, выражающие качественную противоположность. Контрарная 
противоположность выражается видовыми понятиями, между которыми есть средний, 
промежуточный член: баh наста «молодой» - көгшн биш «нестарый». Иногда в 
исследовательской литературе их называют неполными антонимами, или 
«квазиантонимами», а антонимами в данном случае следует считать антонимическую пару: 
вндр «высокий» - маштг «низкий».  
Антонимы, выражающие дополнительность (комплиментарность). Шкала 
противопоставления представлена двумя противоположными членами, дополняющими друг 
друга до целого, так что отрицание одного дает значение другого: «неистинный» -«ложный»; 
ср. сохр «слепой» - нүдтə «зрячий», чиигтə «влажный» -хагсу «сухой» и т. п. 
Антонимы, выражающие противоположную направленность действий, признаков и свойств. 
Эта противоположность в языке основана на логически противоположных понятиях: цуглах 
«собирать» - цуцх «разбирать», шатах «зажигать» - унтрах «гасить», орх «въезжать» -hарад 
йовх «выезжать». 
 По своей структуре антонимы делятся на однокоренные, которые образуются внутри 
каждой части речи при помощи различных суффиксов и отрицательных частиц уга (-го) биш, 
эс со значениями «не, нет»: йовх «пойдет» - йовшго «не пойдет», орх «войдет» - эс орх «не 
войдет», арhул «осторожно» - арhул биш «неосторожно», и разнокоренные (сəн «хороший» - 
му «плохой», шулуhар «быстро» - уданар «медленно», ут «длинный» - ахрхн «короткий». 
Не все слова калмыцкого языка имеют антонимическую пару. Нет антонимов у 
существительных с конкретным или прямым значением, у прилагательных, обозначающих 
названия цветов кроме слова цакан «белый», хар «черный», у количественных и порядковых 
числительных у местоимений, за исключением пары эврə «свой» - күүнə «чужой», 
собственных имен людей и географических названий: Бадм «лотос», Цаhан нур «Белое 
озеро». 
 Употребление антонимов делает речь выразительной. Особенно широко антонимы 
используются в фольклоре, в первую очередь, в пословицах и поговорках, а также и в 
загадках. В калмыцком языке широко используются различные виды антонимических 
оппозиций: слово и слово, слово и группа слов, фразеологизмы и фразеологизмы, слово и 
фразеологизм и др. Они реально существовали в реальном мире, обществе, способны 
отразить все противоречия человеческих отношений.  
  



 

68 

 

«АҚ ЖАЙЫҚ» ТРИЛОГИЯСЫНЫҢ ЗАТТЫҚ МƏДЕНИ ЛЕКСИКАСЫ 
 

Асқарова Б.К., педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 
Ғылыми жетекшісі – Сабыр М.Б., филология ғылымдарының докторы, профессор   

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қаласы 

 
Хамза Есенжановтың «Ақ Жайық» трилогиясындағы рухани, заттық мəдениет 

лексикасы таза лингвистикалық жəне этнологиялық, этномəдени талдаудың бірлігінде 
жүйелі түрде əлі күнге толық зерттелген жоқ.  Заттық мəдениет лексикасы ұлт тарихы мен 
өркениетінен мағлұмат беретін ерекше қабат болып саналады, яғни заттақ мəдениет өнімдері 
рухани мəдениеттің де көрінісі бола алады.  

Біздің зерттеу нысанымыз Х.Есенжанов трилогиясындағы заттық мəдени лексика 
болып табылады. Мəселен, ат əбзелдері, шаруашылық – құрал жабдықтар, ұлттық киімдер, 
тұрақ жайы – баспана түрлері, туыстық – жақын жекжат, азық-түлік, зергерлік бұйымдар, 
қару-жарақтар т.б.  

Қоғамдағы материалдық құндылықтардың бірі болып саналатын киім-кешек түрлері 
ұлттық мəдениеттің жарқын көрінісі екендігін мына деректерден көруге болады: көне дүние 
ұғымдар адамның басы аспан əлемімен байланыстырылып, басқа киетін бас киімдер де 
қастерленіп, түрлі əлеуметтік, таптық, рулық т.б. жоғары дəрежелік айыру белгілер 
қалыптасқан. Көне космогониялық түсініктер бойынша адам басының аспан əлемімен 
байланысын білдіретін дəреже белгісі ретінде қолданылатын зат – аспанды мекен ететін 
құстың қанаты, қауырсыны болған.  

Сондықтан хандар, патшалар, қолбасшылар, əскербасылар бас киімдеріне, құс 
қауырсындарын таққан.  Ғасырлар бойы жер бетінде тіршілік етіп келе жатқан қай халықтың 
болмасын күнделікті тұрмыс-тіршілігін, салт-дəстүрін, кəсібін ұлттық сана мен талғам 
негізінде қалыптасқан мəдениетін бейнелейтін өзіне тəн материалдық дүниесі (еңбек-
құралдары, ыдыс-аяқ, киім-кешек т.б.) болатыны белгілі. 

Этностың өткен жолы тілдің этномəдени қорында сақтаулы. Сондықтан да, қазақ 
халқы туғанда «ит көйлектен» бастап, өлгенде «ақыретке» дейін денесін киім-кешекпен 
қымтап, адам өмірі үшін аса маңызды киімнің жасалуына үлкен мəн берген. Оны қажетіне 
тұтына білуінде этностың талғамы мен танымы өте жоғары болған. Ата-дəстүріне құрметпен 
қараған, өзінің тұрмыс деңгейі мен ұлттық ерекшелігіне, əдет-ғұрпы мен ұстанған 
мұраттарына сай ұлттық киімнің халқымыздың мəдени-тарихи өмірінде айырықша орын 
алатын «Ақ Жайық» трилогиясындағы бірнеше киім-кешек атауларына тоқталып өттік. 
Шекпен, бешпент, шапан, кебіс, бөрік, сəукеле, көйлек, шалбар, тон т.б киім атаулары 
этномəдени тұрғыдан талданды. 

«Ақ Жайық» трилогиясына талдау жасау арқылы жазшының этномəдени бірліктердің 
көмегімен ұлттың мінезін,  жекелеген образдарын сомдап, тілдің ұлттық нақыштық бояуын 
əрлендіріп бергеніне көзім жетті.  
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТАРДА АҒЫЛШЫН ТІЛІН ОҚЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ 
АСПЕКТІЛЕРІ 

 
Əдиетова А.А., педагогикалық факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Есполова Ж.Е., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
Бастауыш сыныптарда ағылшын тілін оқытудың негізгі мақсаты - оқушылардың өз 

ойларын еркін жеткізумен ғана шектелмей, өзара тіл табысып, пікір алысуға үйрету, себебі 
жалпыға білім беретін орындарда берілетін бүкіл білімнің негізі оқушылардың шетел тілінде 
сөйлеу қабілетін жетілдіру екендігі белгілі.  

Ағылшын тілін оқытудағы негізгі жетістіктердің бірі оқушылардың ағылшын тілінде 
сөйлеу дағдыларын қалыптастыру, сөздік қорларын молайту, ағылшын тілінде жүйелі сөйлеу 
дағдыларын жетілдіру үшін лексиканы меңгертудің тиімді əдіс-тəсілдерін анықтап, іс 
жүзінде жəне жүйелі түрде іске асыру ерекшеліктерінің мəнін, үйрету мен тəрбиелеудің 
тиімді жолдарын жəне ағылшын тілінде дұрыс сөйлеу тəсілдерін қалыптастыруды 
қамтамасыз ету маңызды мəселе. 

Ағылшын тілін оқытуда коммуникативтік мақсатқа жетуде ауызша сөйлеудің маңызы 
зор болғандықтан, қарым-қатынас процесі оқытудың мақсатына, жағдайына, мүмкіндігіне 
қарай үнемі өзгерісте болады. Сондықтан, сөйлеуші сол өзгерістерге байланысты қарым-
қатынастағы өзгерістерді де ескеріп отыруы қажет.  

Студенттерді қарым-қатынастың əр түріне дайындау үшін материалдарды да жиі 
түрлендіріп отыруды қажет еткендіктен, тілдік дағдылар да өзгертіліп отырылуы қажет. Бұл 
студенттердің айтқысы келген ойын басқаша жеткізуге, сөйлеу біліктілігін жетілдіруге, тез 
сөйлеуге көмектеседі. 
 Қорыта айтқанда, оқытудың дəстүрлі емес сабағын, əсіресе шет тілін меңгерту кезінде 
пайдаланғаны орынды. Себебі, өзі білмейтін тілдің грамматикалық болсын, лексикалық 
болсын материалдарын ойын жəне сайыс арқылы, панарамалық, аукцион сабақтар бойынша 
жақсы қабылдап, жете меңгереді, сөздік қоры да молайып, ағылшын тілінде ауызекі сөйлеу 
дағдылары қалыптасады. Ал оқытушы үшін оқушының ағылшын тілінде ауызекі сөйлеу 
дағдысын қалыптастыру - басты мақсат. 

Пайдаланылған əдебиеттер: 
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ТАЛАПТАН АХМЕТЖАН ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ 
 

Байғуттиева А., педагогикалық факультетінің 2 курс студенті 
Ғылыми жетекшісі – Абужалитова А.Т., қазақ тілі мен əдебиеті магистрі, аға оқытушы 

  
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
Т.Ахметжан – қазақ прозасында өзіндік қолтаңбасымен, ой тұғырымен ерекшеленетін 

жазушы. Оның шығармаларында рухани құндылықтарды жоқтаған мұң, трагизм жатыр. 
Жазушы 1961 жылы 16 желтоқсанда Шығыс Қазақстан облысы, Күршім ауданы, 
Теректібұлақ ауылында туған. 1985 жылы институтты бітіріп, құрылыста мастер, Шығыс 
Қазақстан облыстық телерадио комитетінде редактор, республикалық «Қазақ əдебиеті» 
газетінде тілші, бөлім меңгерушісі, Қазақстан Республикасының Баспасөз жəне бұқаралық 
ақпарат министрлігінде бас маман, «Егемен Қазақстан» газетінде бөлім редакторы, 
«Парасат» журналында Бас редактордың орынбасары, Қазақстан Жазушылар одағы 
басқармасы Төрағасының орынбасары, «Ан Арыс» баспасының бас редакторы қызметтерін 
атқарған. Қазақстан шығармашылық жастарының Республикалық «Жігер» фестивалінің 
(баспасөзде жарияланған əңгімелері үшін, 1988), Қазақстан Жазушылар одағының Оралхан 
Бөкей атындағы сыйлығының (жазушы жайлы жазған естеліктері мен сын мақалалары үшін, 
1995), Қазақстан Жастар одағы сыйлығының («Тұма» атты тырнақалды кітабы үшін, 1996), 
Халықаралық «Алаш» əдеби сыйлығының («О дүниенің қонағы» атты кітабы үшін, 2002), 
Халықаралық Валентин Пикуль атындағы сыйлықтың (шығармашылықтағы жетістіктері мен 
халықаралық əдеби байланысқа сіңірген еңбегі үшін, 2008 ) лауреаты.  «Тұма» («Жалын» 
1995 ж.), «Сұлу мен суретші» («Білім» 1997 ж.), «О дүниенің қонағы» («Елорда»  2001 ж.), 
«Ақиқат жолы» («Қазақпарат» 2003 ж.), «Мұң» («Қазақапарат» 2003 ж.) атты прозалық 
кітаптары, Таңдамалы шығармаларының үш томдығы («Жалын» 2006, 2007, 2008 ж.ж.) 
жарық көрген.  Шығармалары республикалық театр сахналарында қойылуда. «Қараторғай» 
атты спектаклі бірнее жылдан бері Батыс Қазақстан облыстық театрының сахнасында 
қойылып келеді. Алматыдағы Ғ.Мүсірепов атындағы академиялық Жастар мен балалар 
театрында «Екі жүрек», «Тазша бала», М.Əуезов атындағы академиялық драма театрында 
«Сұлу мен суретші», Жамбыл атындағы Шығыс Қазақстан облыстық драма театрында 
«Қараторғай» атты спектакльдері жүріп жатыр. Республикалық басылымдарда бұл 
спектакльдер жайлы жылы лебіздер көп жарияланды.  

Пайдаланылған əдебиеттер: 
1. Қазақ əдебиетінің тарихы: 10 томдық жинақ. Тəуелсіздік кезеңі (1991-2001). – 

Алматы: Қазақпарат, 2006. – 10 т. – 528 б.  
2. Ахметжан Т. Мұң: хикаяттар мен əңгімелер жинағы. – Алматы: Қазақпарат, 

2003. – 236 б. 
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МУЖСКИЕ ОБРАЗЫ ПО РОМАНУ Т.ДРАЙЗЕРА «СЕСТРА КЕРРИ»  
 

Бимагамбетова Д., студентка 1 курса педагогического факультета   
Научный руководитель – Сатымова К.М., магистр педагогических наук, старший 

преподаватель  
 

Западно Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск 
 

Первый роман Т.Драйзера «Сестра Керри»  считается удачным дебютом начинающего 
писателя. Образ Герствуда и история его падения занимают в романе особенно важное 
место. Герствуд – управляющий баром, обокрав  свой же бар, бросил свою семью и сбежал с 
главной героиней романа  Керри из Чикаго. В Нью-Йорке, где он обосновался с Керри, ему 
не хватило денег для того, чтобы начать собственное дело, и он вступает в пай к владельцу 
небольшого бара, но ненадолго. Это отмечал и сам Драйзер: «Работа над последними 
неоконченными главами вызвала у меня исключительный интерес – значительно больший, 
чем что-либо еще сделанное ранее».  

Последние главы, посвященные забастовке Нью-Йоркских трамвайщиков, 
впечатляюще раскрывают основное противоречие капиталистической Америки – между 
трудом и капиталом. Драйзер рисует портрет, тщательно перечисляя все детали одежды, 
затем столь же скрупулезно рассказывает о манере Друэ держаться и вести себя. Из деталей 
складывается характеристика Друэ как человеческого типа; конкретный до цвета камней в 
запонках, портрет Друэ перерастает в характеристику обобщенного образа американского 
коммивояжера. Чарльз Друэ - более солидный человек в романе. Его образ  представлял  
опрятного и ухоженного человека. Он был уверенным  в себе в своем поведении. Он 
тщательно все обдумывал, прежде чем что-то предпринять.  

Чарльз Друэ был типичный коммивояжер крупного торгового дома принадлежащий к 
категории людей, которых на жаргоне того времени называли ‘‘ барабанщиками’’. Друэ 
любил хорошо одеться, вкусно поесть, но больше всего он ценил хорошую компанию и 
знакомство с людьми, добившимися успеха в жизни. Его коричневый шерстяной костюм в 
клетку был в то время еще  новинкой, и он выглядел как деловой человек. В глубоком вырезе 
жилета видна была накрахмаленная грудь и сорочка  в белую  полоску.  

Керри чувствует, что Герствуд – гораздо более интеллигентный и представительный 
человек, чем не отличающийся особым тактом коммивояжер. Через несколько недель 
Герствуд застаёт Друэ с другой женщиной. Он приглашает друга вместе с Керри в театр. 
Между управляющим и девушкой пробегает искра взаимной симпатии. Гуляя с подругой  
миссис Гейл, Керри начинает мечтать о жизни в богатом особняке.  

Семья Герствуда начинает отдаляться от него в силу эгоистической обособленности 
каждого из её членов; он же настолько поглощён своими чувствами к Керри, что ничего не 
замечает. Жена и дочь требуют у Герствуда отдельную ложу на бега в Вашингтон-парке. 

Мистер Гансон - зять Кэрри. Он был молчаливым человеком, швед по отцу, 
родившийся в Америке; работал на бойне уборщиком вагонов - ледников. Гансон был по 
натуре человеком высокопорядочным и бережливым. Его хорошая черта характера –
терпение.  

«Сестра Керри» - не только первое крупное художественное произведение Драйзера, 
но и своеобразный этап в развитии его жизненной философии, серьезная веха на пути его 
философских исканий.   

 
Список литературы: 
1. Д.Теодор. "Сестра Кэрри: Роман. 1983-673с.., ил.А.П.Тимофеева.  
2. О.П.Ильиницская. Роман Т.Драйзера ''Сестра Кэрри''. 
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О ПОЛУПРЕДИКАТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ (НА МАТЕРИАЛЕ ТЮРКО-
МОНГОЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ)  

 
Даутова Мээрим, магистрант 2 курса направления «Филология» 

Научный руководитель – Мушаев В.Н., доктор филологических наук, профессор 
 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б.Городовикова», г. 
Элиста. Россия 

 
Задачей данной статьи является дать исходные базовые понятия аналитических 

(полипредикативных) конструкций, краткая история их изучения, принципы выделения, 
разграничения и  классификации моделей. 

Основное определение рассматриваемых нами полипредикативных конструкций 
(ППК) включает в себя понятия и сложное предложение, и предложения с инфинитным 
оборотом. В них с помощью различных средств связи выражаются отношения между двумя 
ситуациями, обозначаемые предикативными единицами. 

При этом предикативная единица, согласно точки зрения, которой мы 
придерживаемся, есть аналог простого предложения более высокого уровня. 
Конструктивным центром ППК является показатель связи – аналитический, т.е. служебное 
слово, или синтетический – морфема в составе зависимого сказуемого. Кроме этого есть и 
смешанный подкласс ППК – аналитико-синтетический, когда инфинитное зависимое 
сказуемое сопровождается уточняемой семантику связи дополнительным аналитическим 
элементом (т.е. частицей, послелогом и т.п.). 

Безусловно введение понятия ППК позволило и монголистам, и тюркологам в системе 
представить понятие полипредикативного синтаксиса с их грамматическими, 
семантическими и функциональными особенностями существующих модельных типов. 

Если говорить об истории изучения таких конструкций, то следует отметить, что еще 
с первых научных грамматик классического востоковедения – Казанской лингвистической 
школы – исследователи по-разному трактовали причастные и деепричастные конструкции. 
Изучались формально-семантические различия оборотов и придаточных предложений, в 
каком случае ППК осложненное предложение, когда ППК – сложноподчиненное 
предложение. 

Первое направление обосновано в трудах А. Бобровникова, Г.Д. Санжеева. Классики 
востоковедения, изучая все существующие подобные синтаксические образования, 
утверждают что оборот осложняет простое предложение, не делая его сложным. Другая 
группа ППК относится к придаточным предложениям. Второе мнение связано с 
исследованиями, что причастные и деепричастные формы (инфинитная форма зависимого 
сказуемого и косвенный (чаще Р.п.) падеж имени, благодаря притяжательному оформлению 
объявляются субстантивированными, а данные конструкции рассматриваются как именные 
члены простого предложения. 

Третья точка зрения основывается на работах тюрколога П.М. Мелиоранского: 
причастные и деепричастные конструкции считаются придаточными предложениями в 
случае разносубъектности и оборотами – в случае моносубъектности. Если брать общую 
картину по основным группам алтайских языков, то картина следующая: по монгольским 
языкам в основном превалирует первое и второе направление в отношении ППК; в 
тюркологии продолжается дискуссия о статусе ППК, в основном речь идет не о языковой 
сущности, а о терминах для их  обозначения; в тунгусо-маньчжурских языках ученые 
конструкции с инфинитивными формами глагола относят к сложным предложениям. 

Итак, с точки зрения типологии рассматриваемых языков интерес представляют 
синтетические и аналитико-синтетические полипредикативные конструкции 
рассматриваемых языков, основные их структурные типы, группы моделей и конкретные 
модели. 
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СРАВНЕНИЙ    
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Научный руководитель - Мушаев В.Н., доктор филологических наук, профессор 
 

ФГБОУ ВО «Калмыцкий Государственный Университет им. Б.Б.Городовикова», г. Элиста. 
Россия 

 
Национально - культурная специфика картины мира, особенности языкового 

сознания и многие современные подходы в языкознании являются сегодня наиболее 
актуальными и востребованными в связи с изменением научной парадигмы в исследовании 
языка. 

Жизненные ситуации и сюжетные действия независимо от того, на каких примерах и 
при участии каких субъектов они совершаются, весьма поучительны и интересны как по 
форме, так и по содержанию. К подобному сборнику сказок относится  калмыцкая народная 
книга «Седклин күр». Вступительный рассказ Арша Ики Ламы во всех 12-ти главах является 
обрамлением и связующим звеном сборника, что отличает его от аналогичных образцов 
древнеиндийской литературы, как например, «25 рассказов Веталы», «Панчатантра» и 
другие. Данный цикл интересен тем, что в нем фантастическое, волшебное отходит на 
второй план, а герои изображаются, далекими от лицемерия и чинопочитания.  Острый и 
яркий народный юмор высмеивает недостатки, отвлекает от повседневных трудностей и 
определяет ценностные этнокоординаты. Целью настоящей статьи является анализ 
сравнительных оборотов, отражающих ценностные и морально-этические ориентации 
калмыцкого народа, особенности его менталитета. Из текста выделены 68 наиболее 
характерные единицы сравнения из цикла. «Седклин күр». Очень интересным и 
показательным является подбор имен действующих лиц в цикле сказок «Седклин күр». В 
этих именах–характеристиках выражается отношение творца сказок к тому или иному герою, 
независимо от его чинов и богатств, имя героя соотносится с каким-либо характеризующим 
признаком, например: 

Седкл Цаһан нойн (нойон по имени Светлая (чистая душа), Ик санан (имя человека, 
Высокомерие), Байн Бат баатр (богатырь, Богатый и крепкий), Эрин Сəн Сөнəк баатр 
(богатырь, лучший из мужей), Аючикт (медвежье ухо), Утин көвүн Ухр (ложка, сын сумки), 
Ут Хаалһ көвүн (мальчик, длинная дорога), Үмкə хан (зловонный хан), Яду хан (неимущий 
хан). 

К одному из метафорических форм выражения результатов скрытых сравнений 
являются калмыцкие конструкции с использованием отрицания уга(-го). Синтаксические 
образования модель 1: сущ. + уга – сущ.: Дегд чочхларн Яду хан, көл уга гүн һолд унад, тер 
һолиг учҗ һарад [СК - 24]. Яду хан от испуга упал в такую речку, в которой вода была выше 
роста человека, и  переплыл ее. Модель 2: гл. + уга – сущ. + уга: … ууһад уга усн уга, дерлəд 
уга довун уга, һазр делкəг цугтнь төгəлсн Бадмҗа хан [СК – 25]. Нет воды, которой он не 
испил, нет места, где он не останавливался (на ночлег), объехал все стороны света 
Бадмжахан. Модель 3:сущ.+уга–гидг+сущ.: Сурмзл бумб хаанахн шидрдин ордудт уга ик 
гидг сүм – суврһ босхҗаҗ [СК - 18]. В ханстве Сурмзл Бумб строили храм-ступу такого 
большого размера, которого не было ни в одном соседнем государстве. Модель 4: гл. – гл. + 
уга: Көөсəн күцдг, көөгдсн дəн күцгддго гиҗ күлгт нер өгв [СК - 41] Преследуемого (конь) 
догоняет, преследователю не дает себя догнать – так назвали скакуна. 

Приведенные выше модели сравнительных оборотов, позволяют сделать некоторые 
обобщения. Каждый из рассматриваемых текстов имеет свои средства, сравнения в поле 
ценностных этнокультурных координат. 
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ЖЕНСКИЙ ОБРАЗ КАРОЛИНЫ МИБЕР В РОМАНЕ  Т. ДРАЙЗЕРА «СЕСТРА 
КЕРРИ» 

Куанышева М., студентка 1 курса педагогического факультета  
Научный руководитель - Сатымова КМ., магистр педагогических наук, старший 

преподаватель  
 

Западно Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск 
 

 Автор романа «Сестра Керри» Теодор Драйзер стремился широко раскрыть образ 
Керри. Каролина Мибер, или сестра Керри, как ее звали дома, родилась в рабочей семье. 
Эгоизм был свойствен ее натуре. В ней живым огнем горели мечты юности, она была хороша 
непритязательной миловидностью переходного возраста, фигура ее обещала принять в 
будущем изящные очертания, а глаза светились природной сметливостью. Чтение вовсе не 
интересовало Керри – мир знаний был для нее закрыт. Она была неопытна и в кокетстве. Но 
она заботилась о своей внешности и упорно тянулась к материальным благам. Ради чего она 
покидает родной городок Колумбия-сити и отправляется на поезде в Чикаго, где живет ее 
замужняя старшая сестра,  храня в сердце надежду на новую счастливую жизнь в большом и 
прекрасном городе. Однако, поначалу, ее ожидают сплошные разочарования. Сестра 
обременена семьей и хозяйством, а ее муж работает на скотобойне и зарабатывает немного. 
Керри отправляется на поиски работы, но ничего дельного кроме места работницы обувной 
фабрики  не было. Однообразная и трудная работа сильно тяготит ее, но заболев, она 
лишается и этого заработка. Не желая быть обузой для сестры и ее мужа, Керри решает 
вернуться домой. Но тут она встречает молодого коммивояжера Чарльза Друэ, с которым 
знакомится в поезде по пути в Чикаго. Друэ пытается помочь Керри, дает ей денег в долг, 
потом снимает для нее квартиру. Керри принимает ухаживания Друэ. Хотя никаких 
серьезных чувств она к нему не испытывала, была готова выйти за него замуж. Именно Друэ 
знакомит ее с Герствудом - управляющим весьма престижным баром «Фицджеральд и Мой». 
Герствуд привлекает Керри своими элегантными и безупречными манерами, а Герствуд, в 
свою очередь, проявляет интерес к молодой девушке, учитывая то, что у них ухудшаются 
отношения с законной женой.  

Автор отмечает ее привлекательные черты – красоту, мечты юности, и показывает 
другую ее сторону – эгоизм, стремление к материальным благам, заботу о внешности. Когда 
Герствуд предлагает Керри выйти за него замуж, она согласилась опять-таки не из любви к 
Герствуду. Это был, скорее, брак по расчету. Ради денег Керри бросает Герствуда, после 
того, как тот не в состоянии был содержать ее. Материальную обеспеченность, которую так 
желала Керри, она добивается лишь дорогой ценой утраты лучших человеческих качеств. 

Керри стало безразлично, сможет ли она стать актрисой. Теперь для нее было важнее 
увеличение заработка. Когда ей предлагают 160 долларов в неделю при условии продления 
контракта, Керри «не веря своим ушам» соглашается. Она считала себя на верху социальной 
лестницы. Однако она чувствует, что потеряла свое актерское мастерство, и болезненно 
переживает утрату. Керри впадает в тоску и апатию. Друэ навсегда ушел из ее жизни. Не 
стало и Герствуда, хотя Керри об этом не догадывается. Впрочем, «вернись даже Герствуд в 
своей былой красе и славе, он все равно уже не прельстил бы Керри. Она узнала, что и его 
мир, и её нынешнее положение не дают счастья». 

Керри – сильный характер. Она смогла выбиться из нужды и достичь материального 
благополучия, но не смогла добиться счастья. «В своей качалке ты будешь одиноко сидеть, 
мечтая и тоскуя!»- завершает роман Драйзер. В конце романа Керри так и не смогла познать 
счастье творческого труда и счастье иметь семью и любимого человека.  

Список литературы: 
1. «Сестра Керри» Т.Драйзер. Москва, 2000г. 
2. http://knijky.ru/books/sestra-kerri. 
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ВНЕШНОСТЬ И ХАРАКТЕР ГЛАВНОЙ ГЕРОИНИ ДЖЕЙН ЭЙР ПО 
РОМАНУ Ш.БРОНТЕ 

 
Матвеенко А., студентка 1 курса педагогического факультета  

Научный руководитель - Сатымова К.М., магистр педагогических наук, старший 
преподаватель 

 
Западно Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск 

 
По роману Шарлотте Бронте Джейн Эйр описывается как идеал, красота, которая 

только может быть у женщины. Но ее красота заключается не во внешности. Внешность ее 
была совсем далека от идеала. Это неприметная молодая девушка, внешне она напоминала 
эльфа с  зелеными глазами, но мистер Рочестер однажды отметил то, что у нее карие глаза. 
Сама же Джейн Эйр считала себя «бедной, невзрачной и маленькой». Я считаю, что на ее 
такую самооценку повлияла ранняя смерть родителей, после которой ее удочеряет брат 
матери мистер Рид, и она попадает в семью, в которой ее недолюбливает тетя Сара (жена 
мистера Рида), двоюродный брат Джон и двоюродные сестры Элиза и Джорджиана.  

Красота Джейн Эйр заключается в ее душевных качествах - это скромность, 
интеллектуальность, доброта и независимость. Что касается независимости, она 
присутствует у нее с  начала романа. Она все время  испытывала чувство ненужности, она 
услышала  немало оскорблений и несправедливости в доме своей богатой и лицемерной 
тетки. Независимость ей помогла и в детском приюте Ловуде, который отличался 
нечеловеческими условиями, куда ее отправила тетка, когда умер мистер Рид. Обучаясь в 
нем, Джейн Эйр понимает,что цель воспитания девушек в приюте - это покорность, 
смирение, раболепие, подавление воли. Когда Джейн ищет работу в надежде покинуть 
Ловуд, она попадает в семью Рочестеров. 

Джейн ценила свою свободу. Даже когда она признавалась в любви мистеру 
Рочестеру она напомнила о равенстве: «Или вы думаете, что я автомат, бесчувственная 
машина... У меня такая же душа, как у вас, и, безусловно, такое же сердце... Я говорю с вами 
сей¬час, презрев обычаи и условности и даже отбросив все земное...». Наверное, именно эта 
независимость послужила расставанию. Она не смогла стать рабыней, любовницей и 
игрушкой для любимого человека. Джейн проявила свою независимость и тогда, когда она 
обрела родственников.  

Кузен Джейн Сент-Джон - педант и фанатик, приносящий человеческие чувства и 
отношения в жертву своему долгу. Сент-Джон обратил свое внимание на кузину. В ней его 
поразила настойчивость и целеустремленность, твердость характера и решимость, 
справедливость и скромность, невозмутимость и наличие «неиссякаемой энергии». Он 
предлагает Джейн брак без любви и совместную миссионерскую деятельность в Индии. 
Девушка недолго раздумывала над его предложением, потому что она — настоящая и 
бескорыстная, способная на пылкое чувство. Джейн понимала, что в случае принятия 
предложения, ей придется угождать своему кузену и мужу. А это значит, что придется «в 
значительной мере отказаться от себя, подавить часть своих способностей... принудить себя 
стремиться к целям, к которым у меня нет врожденного влечения...». Джейн не соглашается 
на этот брак.  

В заключительной части романа Джейн Эйр также отстаивает свою точку зрения, 
свою независимость, возвращаясь к ослепшему, беспомощному, обедневшему и 
измученному мистеру Рочестеру. Джейн Эйр приносит мистеру Рочестеру свою помощь, 
утешение и любовь. Она  создает себе и своему любимому человеку счастье. Джейн готова 
посвятить себя  любимому человеку. В этом она и видит свое жизненное предназначение. На 
протяжении всего романа Джейн Эйр борется за свою свободу, любовь, счастье.  Она всегда 
в доме у тетушки, в приюте, в замке Рочестера - стремится к независимости. Но не богатство, 
а честный труд обеспечивает ей эту независимость. 
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ЭДВАРД РОЧЕСТЕР - ОБРАЗ ПЕРСОНАЖА КНИГИ «ДЖЕЙН ЭЙР» 
 

Муратова Г., студентка 1 курса педагогического факультета   
Научный руководитель - Сатымова К.М., магистр педагогических наук, старший 

преподаватель 
 

Западно Казахстанский инновационно-технологический университет,Уральск 
 

Эдвард Фэйрфакс Рочестер - один из главных персонажей  романа Шарлотты Бронте  
"Джейн Эйр". Угрюмый хозяин Торнфильдхолла, богат, происходит из  уважаемой семьи. 
Мистер Рочестер не  отличается красотой, но хорошо сложен и, несмотря на упрямый и 
резкий характер, он очень благороден. Воспитывает дочь своей бывшей любовницы-
танцовщицы Селины Варанс, девятилетнюю девочку Адель, к которой Джейн Эйр поступает 
на должность гувернантки. 

Первая встреча Джейн с Рочестером нарисована автором в романтическом стиле. С 
первой встречи и на протяжении всего романа, Шарлота Бронте дает устами Джейн Эйр 
характеристику Рочестера среднего роста и широкоплечего. Лицо смуглое, черты суровые, 
лоб массивный. Глаза, под пушистыми сросшимися бровями горели гневным упрямством, 
резко очерченный нос, скорее характерный, чем красивый, раздувающиеся ноздри, жесткие 
очертания губ и подбородка. Не отличаясь ни высоким ростом, ни изяществом, он все же 
был сложен превосходно, ибо при широких плечах и груди имел стройный стан.Порвав с 
последней сожительницей, мистер Рочестер возвращается в Торнфильдхолл. И видит Джейн. 
При первых же «собеседованиях» - а диалоги, которые ведет мистер Рочестер, весьма 
похожи на допросы — он выясняет, что девушка одна как перст во всем белом свете, бедна, 
незнатна. С самого начала мистер Рочестер демонстрирует Джейн показное пренебрежение. 
Он словно проверяет ее границы и силу сопротивления. Но Джейн - натура редкой силы и 
цельности - обладает не менее редкой ассертивностью. Еще в детстве, воспитываясь у 
нарциссической тетки, она противостояла насилию, которое та и ее дети учиняли в 
отношении сироты Джейн. Поэтому она стойка к нападкам и «укусам» мистера Рочестера. В 
общении с Джейн он, поначалу, ведет себя чопорно и дерзко. Через некоторое время мистер 
Рочестер и Джейн становятся добрыми друзьями и часто проводят вместе вечера за 
разговорами. Мистер Рочестер горячо любит Джейн, "своего маленького эльфа", но скрывает 
это и собирается жениться на молодой красавице мисс Ингрэм. Когда Джейн сообщает ему о 
намерении покинуть Торнфильдхолл, Рочестер просит ее стать его женой и признается, что 
на самом деле не собирался жениться на мисс Ингрэм. Но свадьбе не суждено было 
состояться, так как у мистера Рочестера есть страшная тайна. Когда влюбленные Джейн и 
Эдвард стояли у алтаря, церемонию прервал незнакомец. Он заявил, что этот брак не может 
быть действительным, потому что Рочестер уже женат. Застигнутый врасплох, Эдвард тут же 
во всем признался. Как ни умолял несчастный жених простить его обман, Джейн была 
непреклонна. Она не могла оставаться в доме на правах содержанки. С болью в сердце 
Джейн Эйр покидает Торнфилд и самого дорогого человека на свете. Все это время Джейн 
не покидают мысли о Рочестере.  

Однажды она узнает, что Торнфилд и его хозяина постигло огромное горе. 
Сумасшедшая затворница поместья подожгла дом и погибла во время пожара. Пытаясь 
спасти жену, Рочестер получил тяжелые увечья. Он потерял зрение, лишился кисти руки, 
часть его тела покрыта шрамами от ожогов. Однако для Джейн это неважно! Она мчится к 
возлюбленному, чтобы сказать ему «Я тебя люблю!». Теперь она готова стать его женой. 

 
Список литературы: 
1. «Джейн Эйр» Издательство: АстрельАст ,2007г, Шарлотта Бронте 
2. «Джейн Эйр» Издательство Профиздат ,2011 г, с переводом Гуровой И. 
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СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУ ТЕОРИЯСЫ НЕГІЗІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТІЛІН 
ДАМЫТУ ЖОЛДАРЫ 

 
Мұқтаж З., педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Нугманова Ж.Т., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
Сындарлы оқыту ақиқаттың өзін емес, сол ақиқатқа барар бағыттағы қозғалысты 

көрсетеді. Ж.Пиаже «Жаңа ғылыми білімге ие болу статистикалық сипаттағы жағдай емес, 
бұл үздіксіз құрылымдау жəне қайтадан өзін-өзі жетілдіру (қайтақұру)» деп жазды. 

Білім беру тұжырымдамасына  жиі өзгеретін жəне ақпараттық қоғамда 
жаһандастыруға ұшырайтын  оқу үдерісін ұйымдастыру ретінде, динамикалық қозғалыстағы 
жаңа стратегиялар мен оқыту технологияларын сындарлы іздестіру ретінде қарау керек. 
Зерттеулер, осы себептер бойынша  оқыту үрдісінде сындарлы тəсілді пайдалануға 
қызығушылықтың қазіргі таңда  ерекше артқанын көрсетеді: 

Бірінші кезекте сындарлы оқыту жүйесі алдыңғы қатарлы жүйе. Мысалы, егер қандай 
да бір образ туралы алғашқы мəліметтерден алшақ кетушілік орын алса, онда əрекет ету 
схемасы, ойлау образы əрі пікірдің өзі де өзгереді. Жаңа ойлау образын қалыптастыруда 
қоғам жеке тұлғадан жоғары еркіндікті, жауаптылықты жəне креативтілікті талап етеді. 

Сындарлы оқыту өзінің ықпал ету сферасында өзін-өзі реттеу (өзіндік таным) үдерісін 
қамтиды. Білім алушылар мен оқытушылар арасында жаңа сындарлы өзара қатынастарды 
(интербелсенді формада) қалыптастыру, жалпы əрекет процесінде шешуші маңызға ие 
болады.   

Сындарлы оқытуды қолдану оқу əрекетін жəне процесті құрылымдауды терең түсіну 
үшін шешуші маңызға ие. Бұның барлығы өз кезегінде мұғалімге оқу материалын іріктеуде, 
оқу үдерісін ұйымдастыруда, білім алушыларды басқаруды түзетуде жəне т.с.с. үлкен көмек 
көрсетеді.  

Сындарлы оқыту, сондай-ақ, шығармашылық ортаны қалыптастыруда ерекше рөл 
атақарады. Заманауи əлемде əр адамның алдында шығармашылық үрдіске енуі үшін үлкен 
мүмкіндіктер ашылған. Шығармашылықпен байланысты сындарлылық ғылыми 
мəліметтердің жиынтығы, өнертапқыштыққа деген белсенділік, жаңа технологяилық 
міндеттерді шешу ретінде түсіндіріледі.  

  Осылайша, сындарлы оқыту тұлғаның дамуы мен  өзін-өзі жетілдірілуіне 
бағытталған  ең қысқа əрі ізгілікті жол. Заманауи білім беру жүйесінің негізгі стратегиялық 
мақсаты жоғары ғылыми қабілетті тұлғаны дайындау болып табылатындықтан,  адамдардың 
өз қызметін құрылымдау қабілеті басты назарда болуы тиіс.  

 
Пайдаланылған əдебиеттер: 
1. Нұсқаулық   (ІІІ негізгі деңгейге арналған) www.cpm.kz 
2. Құсайынов Асқарбек «Əлемдегі жəне Қазақстандағы білім берудің сапасы» 

Алматы,2013.  
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ОБРАЗ ГЕРДЫ В СКАЗКЕ Г.Х.АНДЕРСЕНА «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»  
 

Никель А., студентка 1 курса педагогического факультета  
Научный руководитель - Сатымова К.М., магистр педагогических наук, старший 

преподаватель 
 

Западно Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск 
 

Ганс Христиан Андерсен - первый датский писатель, произведения которого вошли в 
мировую литературу. Автор начал писать сказку «Снежная королева» во время своего 
путешествия по Европе, в немецком городке Максен. 

Герда - это девочка, которая готова пожертвовать собой ради своего любимого 
человека, смелая и отважная, готова пойти на любые сложности. Кай и Герда жили по 
соседству и любили друг друга как брат и сестра. Однажды ему в глаз попадает осколок 
зеркала, который бросила пролетевшая над городом Снежная королева. Во время катания на 
санках Снежная королева уносит его в свои чертоги. 

Много было пролито по нему  слёз, горько и долго плакала Герда. Все решили, что 
Кай умер, утонул в реке, протекавшей за городом. 

Герда решила плыть, думая, что Кай где-то там. Но вот она приплыла к большому 
вишнёвому саду и увидела старушку с клюкой, в большой соломенной шляпе, расписанной 
чудесными цветами. Герда была рада-радешенька, что очутилась, наконец, на суше, хоть и 
побаивалась незнакомой старухи. Герда стала рассказывать ей обо всем. 

Когда она присела отдохнуть, на снегу прямо перед ней прыгал большой ворон. 
Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видал ли он Кая. Он рассказал 
девочке, где видел Кая, но не уверен, что это точно был он. 

- Это, наверное, Кай! - воскликнула Герда. Я знаю, он был в новых сапогах. Я сама 
слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке. 

Герда смело шла все вперед и вперед и, наконец, добралась до чертогов Снежной 
королевы. После долгих испытаний девочка вошла в огромную пустынную ледяную залу и 
увидела Кая. Она тотчас узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и 
воскликнула: 

- Кай, милый мой Кай! Наконец-то я нашла тебя! 
Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. И тогда Герда заплакала; горячие 

слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце, растопили ледяную кору, растопили 
осколок. Кай взглянул на Герду, и вдруг, залился слезами и плакал так сильно, что осколок 
вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и обрадовался: 

- Герда! Милая Герда!.. Где же это ты была так долго? Где был я сам? - И он 
оглянулся вокруг. - Как здесь холодно, пустынно! 

И он крепко прижался к Герде. 
Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять зарделись, как розы; поцеловала его в 

глаза, и они заблестели; поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым.  
Эта сказка хочет донести читателю о настоящей любви, о преданности, о мудрости. 

Герда - маленькая хрупкая девочка смогла спасти Кая, пройдя все испытания. Она не 
сдалась, она верила до последнего, что Кай жив. И это самое главное - верить только в 
хорошее и ждать только хорошего. Эта сказка нам даёт задуматься, как мы живём, о чём мы 
думаем, во что верим и как мы мыслим. Вера может двигать горы, надежда умирает 
последней, а любовь позволяет творить настоящие чудеса, даже растопить ледяные сердца и 
слезы. В образ Герды, маленькой девочки, автор вложил силу этих трех постулатов, 
бесстрашный характер, волю, – то, чем должна обладать современная женщина, чтобы 
заполучить и сохранить свое счастье. И тогда никакая Снежная королева его не разрушит.  
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ [Ң] ДЫБЫСЫНЫҢ ӨЗІНДІК ТАБИҒАТЫ, ҚОЛДАНЫЛУЫ МЕН 
ҮЙРЕТІЛУ МƏСЕЛЕСІ 

 
Сагатбаева А., педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Абдульманов А.А., филология ғылымдарының кандидаты, доцент  
  

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал  
 

Қазіргі қазақ тілі еліміздің жағырапиялық, саяси-экономикалық жағдайына сай өз 
табиғатына жат, қатысымдық əлеуеті зор қопармалы тілдердің арасында қалып отыр. Кейбір 
дыбыстардың көмескіленіп, шұбарланып бара жатқандығы бірнеше тілдің бір-бірінен сөз 
алмасып кірігуі не бір тілдің екінші тілді ығыстыруы жағдайында үнемі кезігетінін ескеру 
қажет. 

Бұл құбылысқа алғашқы болып айтылу, жазылу қатары нақтыланбаған, ережесі 
қалыптаспаған тілдік бөлшектер шалдығып отырады. Біздің сөз еткелі отырған /ң/ дыбысы 
солардың қатарынан болса керек. 

Сондықтан ғылыми-ізденіс жұмысының алдына қойылған мақсатына сай қазақ 
тіліндегі /ң/ дыбысының өзіндік ерекшелігі, қолданылу əлеуеті жан-жақты талдауға алынып 
қарастырылды. Бұның басты себебі - /ң/ дыбысы қазақ тілінің төл дыбыстарының бірі, /ң/ 
дыбысы қазақ тілінің тəуелдік жалғауы, жіктік жалғауы жəне ілік септігі секілді 
жалғауларының құрамында болғандықтан ең жиі ұшырасатын дыбыстарының бірі жəне 
қазақ тілінде, біздің санауымызша, үш мыңға жуық сөзде /ң/ дыбысы түбір ішінде 
қолданылады екен. Сондықтан /ң/ дыбысын дұрыс қолданбау қазақ тілінің сауатсыз 
қолданысын тудырып отыр. Бұл мəселенің өзектілігін  арттырады. 

Қоғамда /ң/ дыбысына қатысты туындаған мəселеде əлеуметтік жағдайдан өзге 
сыртқы факторларға төтеп беретіндей, қорғайтындай тілдің əдістемелік-теориялық негізі 
толық жетілдірілмегені, жан-жақты зерттеліп əдістемелік қалқаны жасақталмағаны 
анықталып отыр. Осы ретте, тек /ң/ дыбысына қатысты емес жалпы дыбыстық жүйені 
дамытатын, тіл үйренушіге сіңіретін оқу-əдістемелік кешен қажет екендігі дəлелденді. 

Тілдегі - /ң/ дыбысын əлем тілдерінің негізінде салғастыра отырып зерделеуде оның 
қазақ тіліндегі қолданысын айқындай түскен, теориялық белгісін нақтылайтын зерттеулердің 
əлі де болса қазақ тіл білімінде жетіспейтіндігін көрсетті. 

Жұмыс бойынша алдымызға қойған міндеттер толықтай орындалды. Дыбыстың əлем 
халықтары тілінде қолданылу ерекшелігі, тарихы, танымдық келбеті, таңбалануы 
салыстырмалы түрде қарастырылды. /ң/ дыбысының дыбысталуына орай берілген теориялық 
сипаты ашылып, түрлі тілдердегі соның ішінде қазақ тіліндегі қолданысы анықтала түсті.  

 
Пайдаланылған əдебиеттер: 

1. Чердабаев Б. Əбіш Ұ. Қазақ тілінің шығу тарихы: Фонетика, Том I, Екінші кітап), 2013. 
2. Махмұт Қашқари. Түркі тілінің сөздігі(Диуани лұғат-ит-түрік): 3 томдық шығармалар 
жинағы. Қазақ тіліне аударған, алғы сөзі мен түсініктерін жазған Егеубай А. – Алматы: 
Хант., 1997. 
3. Хасенов Б.[Ң] – Aдамзаттың алғашқы дыбысы.–Қарағанды,2014. abai.kz/post/39389. 
4. Қондыбай С. Гиперборея: родословие эпохи сновидений. 3 раздел. http://otuken.kz/. 
5. Бонк Н.А. Котий Г.А. Лукьянова Н.А Учебник англиийского языка 1999. 
6. http://linguistpro.net/nosovye-zvuki-francuzskogo-yazyka. 

 

 

 



 

80 

 

БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ ЖАҒДАЙЫНДА КРИТЕРИАЛДЫ 
БАҒАЛАУ ЖҮЙЕСІН ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУДА ҚОЛДАНУ 

 
Шайхы Ж.У., педагогикалық факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Какимова Д.М., педагогика ғылымдарының магистрі, аға 
оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - білім мазмұнының жаңаруымен қатар, 

критериалды бағалау жүйесін енгізу жəне оқытудың əдіс - тəсілдері мен əртүрлі құралдарын 
қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді.  

Негізінен жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке жəне сапаға бағытталған 
бағдарлама.  

Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы 
білім беру ортасын құра отырып, сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, 
тəжірибе жасау, АҚТ – ны қолдану, коммуникативті қарым - қатынасқа түсу, жеке, жұппен, 
топта жұмыс жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді 
жəне оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту əдіс - тəсілдерді (бірлескен оқу, 
модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары) қолдану болып табылады. 

Бағалау жүйесіндегі тиімділігі маңызды көрсеткіштердің бірі орта білім беретін 
мектептердегі білім беру əрекеттерінің қалай қызмет ететінін, даму жағдайын, білім 
алушыға, оның нəтижесіне əсер етуін көрсететін білім алушылардың оқу жетістігінің деңгейі 
болып табылады. Сондықтан білім алушылардың оқу жетістігі деңгейін бағалау жүйесінің 
қаншалықты сапалы құрылуы білім беру сапасын арттырудың шама деңгейіне соншалықты 
байланысты. 

Қорыта айтқанда, қазақ тілін оқытуда критериалды бағалау жүйесін қолдану арқылы 
біз оқушының тұлғалық бағытын белсенді позицияға бағыттаймыз, тұлғаны өзіндік 
жауапкершілікке, тұлғалы нəтижеге, бағытқа жеткіземіз, білім алушылардың дайындық 
деңгейі мен өсу динамикасын кез келген кезеңде анықтаймыз, əртүрлі жұмыстардан алған 
бағаларды дифференциаллауға қол жеткіземіз. 

 
Пайдаланылған əдебиеттер: 
1. Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыру курсының 

деңгейлік бағдарламасы глоссарийі: оқу-əдістемелік құрал. -Астана: «Назарбаев Зиякерлік 
мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы, 2012. 

2. Блэк П., Уильям Д. Педагогические исследования: формативное оценивание. // 
Британ ғылыми-зерттеу журналы №29, 2009. 

3. Зимняя И.А. Психология слушания и говорения. – М.: Дисс.… п.ғ.д., 1973. 
4. Оценивание учебных достижений учащихся. Əдістемелік нұсқаулық. / Құраст. 

Р.Х.Шакиров, А.А.Буркитова, О.И.Дудкина. – Б.: «Билим», 2012. – 80 б. 
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ОБРАЗ АЛИСЫ В СКАЗКЕ Л.КЭРОЛЛА «АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС» 
 

Щурихина Л., студентка 1 курса педагогического факультета  
Научный руководитель - Сатымова К.М., магистр педагогических наук, старший 

преподаватель 
 

Западно Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск 
 

«Приключения Алисы в Стране чудес» - сказка, написанная английским писателем 
Льюис Кэрролл в период 1862-1865 гг.  

Прообразом героини Кэрролла стала его юная знакомая – Алиса Плэзнс Лиддел, с 
которой он познакомился в 1856 году (ей было приблизительно три-четыре года). Будучи 
воплощением всех детских добродетелей: учтивости, приветливости, скромности, 
сдержанности, серьезности, чувства собственного достоинства, Алиса одновременно 
сохраняет в себе ту непосредственность и душевную открытость.  

Мир нонсенса, куда попадает Алиса, часто раздражает ее, странные персонажи, с 
которыми она встречается, как правило, придирчивы, раздражительны и обидчивы, однако 
ей хватает здравого смысла, чтобы примириться с ситуацией, суметь перевести разговор на 
другую тему, удивляясь странности открывающегося перед ней мира, одновременно 
принимать его таким, как он есть. Ведь, несмотря на всю его странность и кажущуюся 
необъяснимость, в мире Чудес и Зазеркалья царствует своя безупречная логика.  

Алиса, несмотря ни на что, верит в чудеса. Она полна милосердия и любви к любой 
живой душе.  

Сама героиня вызывает восхищенное удивление – эта благовоспитанная девочка 
выказывает необыкновенное присутствие духа, здравый смысл и способность критического 
суждения. Она хорошо воспитана и умеет вежливо разговаривать и с гусеницей, и с 
Грифоном, и со странной черепахой Квази, не теряя при этом собственного достоинства. 
Кроме того, она любознательна и может принимать окружение  таким, каково оно есть, пусть 
даже это окружение перевернуто вверх ногами. Идеальная сказочная героиня!  

За что мне понравилась эта сказка?  
За радость, которой наполнена эта история. Это действительно самая настоящая 

смешная сказка. Героиня её, девочка Алиса, - смешная девочка. Сказочные герои, с 
которыми она встречается - смешные герои. И говорят они смешно, и ведут себя смешно, и 
даже сердятся смешно.  

Еще за что?  
За печаль, которой наполнена эта история. Это действительно самая настоящая 

грустная сказка. За то, что это действительно самая настоящая страшная сказка.  
Правда, на страницах её не встретится ни огнедышащих драконов, ни злых колдунов, 

ни коварных волшебниц. Вместо них перед Алисой предстанут равнодушный и трусливый 
Белый Кролик, равнодушная и грозная Королева Бубён, равнодушный и глубокомысленный 
Мартовский Заяц и множество других персонажей, которым все на свете в высшей степени 
безразлично, кроме них самих. Льюис Кэрролл не польстил подлинной Алисе, как, бывает, 
льстит художник рисуя портрет и изображая лицо оригинала чуть красивее, а взгляд чуть 
благороднее, чем есть на самом деле. И в сказке Алиса такая же, какой была в жизни: умная, 
славная, смелая, добрая и смешная. А главное, не только умная, но и добрая, не только 
добрая, но и умная. Как много могут сделать ум и доброта, когда они заодно!   

 
Список литературы: 
1.«Алиса в Стране чудес» Льюис Кэрролл, Москва,1865 г. 
2.«Алиса в Зазеркалье» Льюис Кэрролл, Санкт-Петербург, 1998г.  
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ОМОНИМЫ И ФОРМЫ МНОГОЗНАЧНОСТИ  
(НА МАТЕРИАЛЕ КАЛМЫЦКОГО ЯЗЫКА) 

 
Эрдни-Горяева Юлия, студентка 4 курса направления «Филология» 

Научный руководитель - Мушаев В.Н., доктор филологических наук, профессор 
 

ФБГОУ ВО «Калмыцкий Государственный университет им. Б. Б. Городовикова», г. 
Элиста. Россия 

 
Среди проблем теории лексикографии и общей семасиологии вопросы 

многозначности и возможности их сочетаемости в свете современных подходов относится к 
актуальному направлению как в плане системно-типологических исследований, так и при 
решении конкретных прикладных задач. В этом аспекте в данной статье для эффективного 
выявления специфических и универсальных черт в функционировании лексико-
грамматических составляющих считаем необходимым обратиться к омонимическому 
корпусу одного из монгольских языков – калмыцкому.  В статье дается определение 
функциональной омонимии и ее разновидностей, рассматривается типология синтаксических 
омонимов, указываются причины возникновения омонимичных конструкций. Говоря о 
традиционных исследованиях лексической омонимии на материале тюркских и монгольских 
языков при всем многообразии их форм и значений можно выделить три основных типа 
данных образований: лексические, грамматические (морфологические) и смешанные 
(лексико-грамматические). Считаем необходимым отметить основные причины появления 
омонимов на материале рассматриваемых языков. 

Во-первых, случайные звуковые совпадения различных по значению слов и их форм в 
результате действий определенных фонетических процессов, которые изменили 
первоначальную разницу между соответствующими словами. Этим способом образовалось 
часть лексических и грамматических омонимов. Приведем примеры из современного 
калмыцкого языка. Во-вторых, случайное звуковое совпадение части-речных форм слов и 
аффиксов, лексические омонимы: халх – щека, халх- страница; үзг – перо, үзг – буква, үзг – 
сторона, направление. Звуковая и письменная форма данных слов совпадает. 

Подобным способом образуются смешанные (лексико-грамматические) омонимы. 
Например: ноһан – трава (шарноһан – желтая трава); ноһан – зеленый (ноһаншир – зеленая 
краска); халун – знойный (халунөдрмүд – знойные дни), халун – жара. Омонимы у которых 
совпадают лишь часть грамматических форм, например формы единственного числа или 
изначальная форма слова: ач – внук (ачнр – внуки, множественное число), ач – заслуги 
(множественного числа нет); өр – недра земли (множественное число өрмүд), өр – заря ( 
множественного число нет); ки – гриб (кид – грибы), ки – газ, ки – мимо, промашка. 
Грамматические (морфологические) омонимы: һар – рука (существительное), һар – выйди 
вон (глагол). 

И третье, объединенной причиной, следует назвать распад полисемии слов и 
совпадение исконных слов с иноязычными заимствованиями. Пример из калмыцкого языка: 
соя – клык, соя – бобовое растение – заимствованное из русского языка; акт – акт (акт бичх – 
составить акт), акт – конь, рысак; алмс – алмаз (алмсчолун – алмаз), алмс – чудовище). 

Сопоставление функциональных и лексических омонимов, позволяющие ярко 
высветить их специфику, рассмотрим в соответствии с критериями классификации частей 
речи, среди которых выделили: 1) синтаксическую функцию; 2) категориальное значение; 3) 
лексическое значение; 4) морфологические категории, морфемный состав. 

Думается, что обращение ученых к данному направлению на материале конкретных 
монгольских, тюркских, шире алтайских языков позволят провести системно-
типологические исследования грамматико-стилистической омонимии в свете современных 
подходов и выработанных инструментариев. 
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СЕКЦИЯ «МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ КАЗАХСТАНА: ФИНАНСОВО-
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Абилов Р., педагогикалық факультетінің 2 курс студенті 
Ғылыми жетекшіcі - Нурманова А.К., экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
Елдің экономикалық құрылымы өндірістік күштердің орналасуымен, өндірістік жəне 

ғылыми потенциалдармен, сонымен қатар материалдық өндірістің əлеуметтік – 
экономикалық даму қарқындарымен өзара əрекеттеседі.  

Соңғы жылдары Батыс Қазақстан облысының экономикалық дамуында оң 
көрсеткіштер байқалып отырғаны байқалады. Өңірдің жалпы өнімі жарты жылда 11 пайызға 
өсіп, 990 млрд теңгені құраған екен. Өнеркəсіп өнімнің көлемі 1,4 трлн теңге болып, өсім 9,2 
пайызды құрап отыр. Кен өндірісі 10 пайызға (1,2 трлн теңге), өңдеу өнеркəсібі 3 пайызға 
(114 млрд теңге) өскен. Өңірде əсіресе құрылыс қарқыны жоғары. Бұл салада 5,4 пайыз өсім 
бар. Негізгі капиталға инвестиция көлемі 245 млрд теңгені құрады.  Индустрияландыру 
картасы бойынша облыста биыл іске қосылуы жоспарланған 10 инвестициялық жобаның 
жетеуі жүзеге асты. Бұл жобаларға құйылған инвестиция көлемі 8 млрд теңгені құрайды, 
жаңадан 600 адам жұмыс тапты. Əрине, осы кезге дейін облыс экономикасының қатепті қара 
нары мұнай-газ секторы еді. Елбасының тікелей тапсырмасымен экономиканы 
əртараптандыру табысты жүріп жатыр. Өткен шикізаттық емес секторға құйылған 
инвестиция көлемі 28 пайызға артып, 58 млрд теңгені құрады. Соның ішінде агроөнеркəсіп 
кешеніне келген инвестиция 4 есеге жуық, тағам өндірісі 5 есе, сусын өндіру 25%-ға 
көбейген. Барлық инвестицияның үштен екі бөлігі сырттан келген. Өңірге инвестиция тарту 
ісінде ЭКСПО-2017 халықаралық көрмесінің оң əсері болды [1].  

ЭКСПО-2017 көрмесі аясында тұсауы кесілген 3D жобалау ісі де өңір үшін айрықша 
жоба болмақ. Облыс орталығындағы колледждердің бірінде 3D жобалау бойынша жергілікті 
жастарды оқыту басталады.  

Ауылдан – экспортқа Елбасы ауыл шаруашылығы экономиканың жаңа драйвері 
болуы керек деп атап өтті. Ауа райына көбірек тəуелді егін шаруашылығы екі жыл 
қатарынан жақсы өнім алып отыр. Биыл өнім көрсеткіші 15 пайызға артып, мал басы да 10 
пайызға көбейген.  Елбасының былтырғы Иранға сапары Батыс Қазақстан өңірі экономикасы 
үшін де жақсы мүмкіндік ашты. Ет экспортына ерекше көңіл бөлініп, «БатысМарқаЛамб» 
кəсіпорны Иран еліне тұрақты түрде ет жөнелте бастады. Қазір əуе рейстері арқылы апта 
сайын қазақ малының еті Иранға тасымалдануда. Жыл соңына дейін 1500 тонна ет жеткізу 
жоспарланған. Сонымен қатар «Күбілей» кəсіпорны да жыл соңына дейін келісімшартқа 
сəйкес 200 тонна мұздатылған қой етін Иранға экспорттайды [2].  

Ауыл шаруашылығы бойынша өңірде 8,5 млрд теңге болатын инвестициялық жобалар 
жүзеге асырылуда. Жылына 7 мың тонна құс етін өндіретін жаңа құс фабрикасы бар. Қуаты 
6000 тонна ет өнімін өндіретін «Күбілей» кəсіпорны жаңа ет өндеу фабрикасын іске қосты.  

Бүгінде Батыс Қазақстан облысы мен тұтастай алғанда Қазақстан экономикалық 
дамудың жаңа бағыттарын іздеуге тура келеді. Əлемдік нарықтағы елдің бəсекеге 
қабілеттілігін арттыру үшін жоғары технологиялық өндірістерді белсенді дамыту жəне 
тиімді ұлттық инновациялық жүйені құру қажет. Олай болмаған жағдайда, бəсекеге қабілетті 
экономика мүмкін емес. 

 
Пайдаланылған əдебиеттер тізімі: 

1. Статистический ежегодник Западно-Казахстанской области. - Уральск, 
 2017. 

2. bko.gov.kz 



 

84 
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Ғылыми жетекші – Тогашева Д.С., экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында азаматтарды зейнетақымен 

қамсыздандыру жүйесі бірнеше бөлімнен тұрады.Мемлекеттік бюджеттен төленетін базалық 
жəне ортақ зейнетақы төлемдері,бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан жұмыскердің 10 
пайыздық міндетті зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің қаражатынан еңбек жағдайлары 
зиянды жұмыстармен айналысатын жұмыскерінің пайдасына аударатын 5 пайыздық міндетті 
кəсіптік зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері, сондай-ақ ерікті зейнетақы 
жарналары есебінен қалыптасқан жинақтар. 

БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдерін алуға құқылы азаматтар: зейнеткерлік жасқа толған 
азаматтар - ерлер 63 жасқа толғанда, əйелдер 58,5 жасқа толғанда(биылдан бастап əйелдердің 
зейнеткерлікке шығу жасы 2027 жылға дейін 63 жасқа толғанша жылына 6 айға ұлғайтылып 
отырады); мүгедектiгi мерзiмсiз болып белгiленген бiрiншi жəне екiншi топтардағы 
мүгедектігі бар адамдар; Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерге тұрақты тұруға 
кеткен,Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған, кету фактiсiн растайтын 
құжаттарды ұсынған шетелдiктер мен азаматтығы жоқ адамдар;зейнетақы жинақтары бар 
адам қайтыс болған жағдайда, оның мұрагерлері, отбасы мүшелері.Осы жылдың 1 
қаңтарынан бастап БЖЗҚ-дан міндетті зейнетақы жарналары жəне міндетті кəсіптік 
зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы төлемдері тек ай сайын жүзеге 
асырылады.Зейнетақыны ай сайын төлеу əлемдік стандартқа сəйкес келеді. 

БЖЗҚ-дан ай сайынғы төлемдерді есептеу үшін зейнетақы жинақтарының ағымдағы 
құнының коэффициенттері қолданылады.Ал ол қазақстандықтардың орташа өмір сүру 
ұзақтығына байланысты есептеледі.Коэффициенттер кестесі тұрақты шама жəне ҚР 
Үкіметінің қаулысымен бекітілген.Кестеге сəйкес жыл сайын жинақталған қаржының тек бір 
бөлігін ғана алуға болады.Сондықтан коэффициенттің шамасы қашанда 1-ден аз 
болады.Осылайша, алушының жасына сəйкес зейнетақы жинақтарының сомасы тиісті 
коэффициентке көбейтіліп, 12 айға бөлінеді.Одан шыққан сома – БЖЗҚ-дан жүзеге 
асырылатын ай сайынғы төлем болып табылады.Ай сайынғы төлемдердің сомасы алушының 
жасына жəне жеке зейнетақы шотындағы зейнетақы жинақтарының сомасына байланысты 
қалыптасады. 

Жаңа ережеге сəйкес ай сайынғы төлемнің мөлшері ағымдағы қаржы жылындағы ең 
төмен күнкөріс деңгейінің 54 пайызынан төмен болмайды.Жаңа кесте бойынша Қордан ай 
сайынғы төлемдерді жүзеге асыру мерзімі ұзара түседі. Бұған зейнетақы шотына күн сайын 
есептелетін инвестициялық табыс та оң əсер етеді.Осы жылдың 1 қаңтарынан бастап 
əйелдердің зейнеткерлік жасы 2027 жылға дейін 63 жасқа жеткенше жыл сайын 6 айға 
ұзартылып отырады.2018 жылдан бастап зейнетке шығатын əйелдердің 1998 жылға дейінгі 
еңбек өтілі толық болмайды. Сəйкесінше, олардың алатын ортақ зейнетақысының мөлшері 
де барған сайын азая түседі.Міне, осы жағдайларға жол бермес үшін əйелдердің зейнетке 
шығу жасы ұлғайтылып отыр. 

 Зейнетақы төлемдерінің мөлшері үздіксіз өсірілді, жинақтаушы жүйені енгізуде 
функционалды жəне практикалық тəжірибе жинақталды; азаматтардың зейнетақы 
жинақтары өсуде. 
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Один из механизмов модернизации – рост нормы накопления – был обоснован в 

классическом исследовании У. Ростоу «Стадии экономического роста». 
Таблица  1 – Модели модернизации по С. Хантингтону [1] 
Модель 

модернизации 
Характеристика 

Вестернизация 
без модернизации 

характеризует внешнее, иногда операциональное 
усвоение западного опыта при отсутствии восприятия 
принципов и культурных особенностей западной жизни. 
Связана с разрушением собственных культурных традиций 
общества без их хотя бы частичного заполнения 
заимствованными образцами. Такое общество называется 
разрушенным традиционным обществом, не перешедшим на 
следующую ступень развития (Египет, Филиппины) 

Модернизация 
без вестернизации 
(постмодернизация) 

страны модернизировались, не меняя своей 
идентичности (индустриальные страны Юго-Восточной Азии) 

Догоняющее 
развитие 

пропорции модернизации и вестернизации примерно 
одинаковы (Турция, Мексика) 

Национальная 
модернизация 
(локальная) 

тип развития, который диктуется национальными 
нуждами, т.е. нуждами данного общества. Соответствующая 
интересам основной геополитической единицы 
современности - национальному государству (Китай) 

 
В экономической сфере модернизация, по мнению специалиста по теории 

модернизации Ш. Айзенштадта, сопровождается технологическим ростом, который 
стимулируется систематическим применением научных знаний (разработка которых 
становится областью деятельности специализированных научных учреждений), развитием 
вторичных (индустриальных, коммерческих) и третичных (сервисных) отраслей экономики 
за счет сокращения значения первичных (добывающих). Экономическая модернизация по Ш. 
Айзенштадту - это развитие индустриальной системы, основанное на технологиях высокого 
уровня, растущей специализации экономических ролей и секторов экономической 
деятельности (производство, потребление, распределение), а также на росте масштабов и 
сложности основных рынков (товаров, рабочей силы, финансов). Ш. Айзенштадт доказал, 
что в условиях глобализации находящийся в трансформации Запад не может быть по-
прежнему универсальным образцом развития. Каждое общество само решает, в каком типе 
модернизации оно нуждается. Появляется множество «модернизмов», складывающихся на 
локальном уровне [2]. Модернизация из мегатренда, универсализирующего мировое 
развитие, превращается в локальные способы развития, уступая место новому мегатренду – 
глобализации. 

 
Список литературы: 
1. Huntington S. The Clash of Civilization and the Remaking of World Order. - N. Y.: 

Simon and Schuster, 1996. - P. 75. 
2.Eisenstadt S. N. Multiple Modernities // Daedalus. Winter 2000. - Vol. 29. - № 1. - P. 3-

29. 
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Қазіргі таңда маркетологтар жаппай сатып алушыларға бейімделуін тоқтатып, жеке 

сегменттер мен тұтынушылар топтарына бағытталған тар көлемді, бір жақты маркетингтік 
бағдарламалар жасауда. Жаппай маркетингтен оның мамандандырылған түріне ауысуы 
бұқаралық ақпарат құралдарындағы жаңа буынның – Web – парақтар жəне Интернет сияқты 
компьютерлік қызмет көрсетудің туындауына алып келді. 

Банк жүйесі – нарықтық экономиканың ең маңызды жəне ажырамас 
құрылымдарының бірі. Өз қаражатыңызды жəне несиелеріңізді басқару үшін Қазақстанның 
банк жүйесінде Internet - банкинг қызметі бар. Интернет - банкинг жүйесінің мəні клиенттің 
өз есеп шоттарын жылдам қатынау жəне банкке бармай - ақ ақпарат алып, төлемдерді 
жүргізу мүмкіндігінде.  

Қазақстан банктері қашықтан төлемдерді жүзеге асыру үшін клиенттер үшін интернет 
жəне мобильді банкинг жүйесін, сондай-ақ POS-терминалдар, банкоматтар, банктік киосктер 
мен мезеттік ақы төлеу терминалдары сияқты қашықтан қолжетімділік құрылғыларын 
ұсынуда. 

Айналыстағы төлем карточкаларымен электрондық банктік терминалдардың сандық 
көрсеткіштерінің арақатынасында 1000 ұстаушыға 8 POS-терминал мен 1 банкомат тиесілі. 
Қашықтан банктік қызмет көрсетудің абсолюттік көрсеткіштегі анағұрлым дамыған желісі 
Алматы қаласында байқалады, оған кəсіпкерлер мен банктерде орнатылған POS-
терминалдардың жалпы санынан 26,9% келеді, банктермен POS-терминалдар орнатуға шарт 
жасаған кəсіпкерлер 29,5%, POS-терминалдар орнатылған сауда орындары 28,7%, ел 
бойынша 19,4% банкомат, 9,7% банк дүңгіршегі жəне 15,4% мезеттік ақы төлеу терминалы 
бар. 

Инновациялық технологиялардың дамуы банктік қызмет көрсетудің қашықтықтан 
байланыс арналарына белсенді өтуіне əсер етті. Банктер интернет арқылы қызмет көрсету 
мен мобилдік қызметке басты назар аударуда.  

Талдама жасалып отырған кезең ішінде Интернет пен мобильдік банкинг арқылы 
жүргізілген төлемдердің үлесі төлем карточкаларын пайдалана отырып жүргізілген қолма-
қол ақшасыз төлемдердің жалпы көлемінің саны бойынша 38,7%-ын жəне сомасы бойынша 
36,4%-ын құрады.  

2017 жылғы қаңтар-қыркүйек аралығындағы кезеңде интернет/мобильді банкинг 
арқылы төлем картасын пайдалана отырып, 715,7 млрд. теңге сомаға 58,9 млн. операция 
жасалды. 2016 жылғы жылдық көрсеткіштермен салыстырғанда аталған операциялардың 
саны мен сомасы 51,9%-ға жəне тиісінше 78,9%-ға ұлғайды. 

Бүгінгі күнде Қазақстанның төлем карточкаларының нарығы қарқынды дамуда. Төлем 
карточкаларын ұстаушылардың төлемдерді қолма-қол ақшасыз жүргізуге қызығушылығы 
артты. (саны бойынша 47%-ға дейін жəне сомасы бойынша төлем карточкаларын пайдалана 
отырып жасалатын төлемдердің жалпы көлемінің 20,4%-на дейін өсті), оған қашықтан 
қызмет көрсету арналарын дамыту, төлем карточкаларының қызмет көрсету желілерін 
кеңейту, мотивациялық жəне қолайлы бағдарламалар бойынша банктер жүргізіп отырған 
жұмыстар əсер етті. Бұл ретте əрбір 2-3 төлем, оның ішінде ұялы байланыс қызметін, 
коммуналдық қызметтерді, салықты жəне бюджетке төленетін басқа да төлемдерді төлеу 
үшін (бір төлемнің орташа сомасы шамамен 12 мың теңге) интернетті жəне мобильді 
банкингті пайдалана отырып жүргізіледі, ол аталған қызметті пайдаланудың қолайлы 
болуына байланысты болды. 
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Білім беру жүйесіндегі басым бағыттардың бірі — оқыту үрдісін технологияландыра 

отырып, білімнің кепілдік нəтижелеріне қол жеткізу. Ол үшін оқыту үрдісін өзгерте отырып, 
оқытушы шығармашылықпен жұмыстануы керек. Өйткені бұрын студент білімді 
қабылдаушы, жинақтаушы, өзіне сіңіруші рөлдерін ғана атқарса, ал қазіргі жаңа талап 
бойынша өздігімен білім алушы, үйрене білуші ретінде танылады. Сондықтан жеке тұлғаны 
осы рөлдерді атқаруға лайықтау үшін оның жаңа бейнесін заман талабына сай 
дайындауымыз қажет. Жаңа технологияның басты мақсаттарының бірі баланы оқыта 
отырып, оның еркіндігін, белсенділігін қалыптастыру, өз бетінше шешім қабылдауға 
дағдыландыру[1]. 

Инновациялық білім беру – іскерліктің жаңа түрі. Инновациялық қызмет оқу ісін 
дамытуға, пəндердің мəнін тереңдетуге, оқытушының кəсіптік шеберлігін арттыруға басқа 
жаңа технологияларды енгізуге, пайдалануға жəне шығармашылық жұмыстар жүргізуге 
бағытталған. Мұндай технологияларды қолдану — біріншіден, оқытушы ұтады, яғни ол 
сабақты тиімді ұйымдастыруға көмектеседі, оқушының пəнге деген қызығушылығы артады, 
екіншіден, оқушы ұтады, себебі оның тақырып бойынша танымы кеңейеді. 

Оқу процесіндегі негізгі инновациялық технологиялар: 
1.Кейс-технология 
2.WEB технология 
3.Коммуникациялық технология 
4.Ақпараттық технология 
5.Интерактивтік əдіс технологиясы 
6.Мультимедия технологиясы 
7.Телекоммуникация немесе электронды оқыту технологиясы. 
Бүгінгі таңда мультимедиялық үйретуші бағдарламалар, электрондық оқулықтар 

білімді ақпараттандырудың негізгі факторларының бірі болып саналады. Технологияның 
тиімділігі, оның болашағы маманның психологиялық ерекшелігіне, іскерлігіне байланысты. 
Бұдан шығатын басты талап субъектінің мəн бере оқуы, жеке бастың даму диагностикасы, 
жағдайларды жобалау, ойлы ізденістер диалогы, оқулықтағы тапсырмаларды өмірмен 
байланыстырып беру. Оқытушы көбінесе оқытудың əр түрлі əдіс-тəсілдерін қолданғаны жөн. 
Оқыту технологиялары оқу процесіне, сабақ түріне байланысты жан-жақты: проблемалық 
оқыту, ойын арқылы оқыту, тірек сигнал арқылы оқыту, компьютерлік оқыту, электронды 
оқыту, коммуникативтік технологиялар, инновациялық оқыту, жаңа технологиялар бойынша 
оқыту [2]. 

Қорыта келгенде, жаңа инновациялық педагогикалық технологияның негізгі, басты 
міндеттері мынадай: 

1.əрбір білім алушының білім  алу, даму, басқа да іс-əрекеттерін мақсатты түрде 
ұйымдастыра білу; 

2.білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатындай дəрежеде тəрбиелеу; 
3.өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту; 

Пайдаланылған əдебиеттер тізімі: 
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Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету дегеніміз — барлық қажетті 
саналатын отандық өнім түрлеріне халыктың еркін қол жетімділігін қалыптастыру, импортқа 
тəуелді болмау деген сөз. 

Қазақстанның азық-түлік нарығының жағдайы сыртқы нарыққа тəуелділіктің шекті 
деңгейімен сипатталады. Отандық өндіріс халық тұтынуының тек аз ғана бөлігін қамтамасыз 
етеді.  
 Қазіргі таңда адамзаттың азық-түлікпен қамтамасыз етілуі оның өмір сүруінің кепілі 
ғана емес, елдегі əлеуметтік тұрақтылықтың маңызды факторы боып табылады. Өйткені, 
азық-түлікке деген бағаның өсуі елде қарама-қайшылық туғызады. Əлеуметтік сферадағы 
қауіпсіздік кез-келген қоғамдағы ең маңызды салалардың бірі. Адамдар қоғамдағы 
əлеуметтік-экономикалық қатынастарды оның басты қажеттіліктерін қалай 
қанағаттандыратындығы тұрғысынан бағалайды. Тек жеке мүддені қанағаттандыру арқылы 
ғана қалғандарының бəрін қанағаттандыруға болады. 

Азық-түлік қауіпсіздігіне кері əсер ететін факторлар: əлемдегі азық-түлік  
өнімдерінің қымбаттауы, кедейшілік, инфляция деңгейінің өсуі, санитарлық жұмыстардың 
дұрыс жүргізілмеуі, су ресурстары мəселелері, географиялық жағдайлардың қиындығы жəне 
халық санының күрт өсуі. 

Бүгінде сауданың дамуы (жаһандануы)  əсерінен өзімізде өндірілетін жəне шеттен 
əкелінетін азық-түліктің қауіптілігі күшейіп жатыр. Мысалы, шошқаның африкалық оба 
ауруы, құс тұмауы сияқты індеттердің барлығы азық-түліктер импортталған елдерден келіп 
таралуы əбден мүмкін [2]. 

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету дегеніміз – ауыл шаруашылық өндірісінің 
дамуы үшін, сондай-ақ отандық өндірістер мен импорт арасындағы оптималды арақатынасты 
анықтау үшін азық-түліктің негізгі бөлігін материалдық, қаржылық, еңбек жəне əлеуметтік-
экономикалық жағдайлар жасау есебінен ел ішінде өндіру. Кез келген елде азық-түлік 
қауіпсіздігін қамтамасыз етудің деңгейі мен сапасы ауыл шаруашылық жағдайы мен 
агроөнеркəсіптік кешенге байлынысты салалардың жағдайына тікелей байланысты болады.  

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жолдары: 
1.Денсаулыққа қауіп туғызатын заттар мен микроағзаларды анықтаудың оңай жəне 

арзан əдістерін жасау. 
2.Азық-түлік өнімдерінің бактериялық, микологиялық, паразитарлық тазалығын 

бақылау үшін жəне олардың құрамындағы гармондар мөлшерін анықтауға арналған зерттеу 
жұмыстарын кеңейту жəне тереңдету. 

3.Аурулардың алдын алып, оларды жедел түрде анықтаудың жəне емдеудің қазіргі 
заманға сай əдістерін пайдалану (моллекулалық генетика, иммунология əдістері). 

4.Қоршаған ортаны қорғау жұмыстарын, санитарлық бақылауларға қатаң тəртіп 
енгізу. 

Пайдаланылған əдебиеттер тізімі: 
1.Кенжеболатова М.Ш. Еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі кейбір 

өзекті мəселелер// С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университетінің Ғылым 
жаршысы. – 2014. - №1 (80). – Б.153-162 

2.Қазақстан Республикасының əлеуметтік-экономикалық дамуы// Қазақстан 
статистикалық агенттігі.- 2017 жыл  
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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ И КАЗАХСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Жумашев А., студент 3 курса педагогического факультета  
Научный руководитель - Суханбердина Б.Б., кандидат экономических наук, старший 

преподаватель  
 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск 
 
В 2010 году Казахстан вступил в Таможенный союз с Белоруссией и Россией. Первый 

относительно легкий шаг в реализации Таможенного союза был сделан в 2010 году, когда 
был принят единый внешний тариф, при этом в каждом из трех государств-членов были 
приняты различные исключения.  

Нынешняя ситуация в Таможенном союзе: по оценкам экспертов, при условиях, 
существовавших весной 2011 года, Казахстан теряет около 0,2 % реальных доходов в год в 
результате членства в Таможенном союзе. Это связано с поднятием его внешних тарифов для 
введения единого внешнего тарифа с исключениями до уровней, существовавших весной 
2011 года. В результате введения единого внешнего тарифа Таможенного союза с 
исключениями, тарифы Казахстана выросли в среднем с невзвешенных 6,7 % до 11,1 % (и с 
5,3 % до 9,5 % взвешенных по объемам торговли). Также по  оценкам экспертов, тарифные 
доходы в Казахстане примерно удвоились, затраты бизнеса и потребителей импорта 
увеличились, и под тарифным зонтиком ресурсы переместились в сферы неэффективного 
производства.  

Следовательно, в результате вступления в Таможенный союз реальная заработная 
плата снизилась на 0,5 %, а реальная доходность капитала в Казахстане упала на 0,6 %. 
Казахстан меньше торгует с остальным миром и больше с Россией, Белоруссией и остальной 
частью СНГ, что ведет к снижению импорта технологий из более технологически 
продвинутого Европейского союза и других стран, и в долгосрочной перспективе может 
привести к потере достигнутой производительности.  

Однако международный опыт свидетельствует о том, что успешные соглашения о 
внешнеторговых преференциях часто основываются на «глубокой интеграции», то есть на 
интеграции, которая распространяется далеко за пределы тарифных преференций. В 
действительности, цели Таможенного союза намного более масштабные, чем введение 
единого внешнего тарифа. Правительства государств-членов работают над углублением 
интеграции в ключевых сферах. 

Одной из сфер, в которой правительства работают над углублением интеграции, 
является содействие развитию торговли. Правительства заявили о своем намерении 
устранить таможенные посты между Россией и Казахстаном, а также сократить затраты по 
другим аспектам торговли между странами, таким как количество необходимых документов 
и сложность их получения. 

Другим ключевым направлением работы правительств по углублению интеграции 
является устранение нетарифных барьеров (НТБ). Экспортеры в Казахстане называют 
техническое регулирование, включая санитарные и фито-санитарные (СФС) требования, в 
качестве барьера, который значительно увеличивает затраты при экспорте продукции в 
Россию. Правительства проводят работу по согласованию технических стандартов и 
заключению соглашений о взаимном признании. Очевидно, что для успешного решения 
задач по снижению затрат на содействие развитию торговли и устранению нетарифных 
барьеров необходимо провести значительные институциональные преобразования как в 
Казахстане, так и в других государствах-членах Таможенного союза.  
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КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕР БƏСЕКЕСІНІҢ  ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒА САЙ 
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 
Қанғалиева А., педагогикалық факультетінің 4 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Айтмуканова Г.М., экономика магистрі, аға оқытушы 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 
 
Қазақстан Республикасындағы банк жүйесі Қазақстан Республикасындағы банктер 

жəне банктік қызмет туралы заңмен реттеледі. Бүгінгі таңда коммерциялық банктер клиентке 
200 түрлі банк өнімдері мен қызмет көрсетулерді ұсынуға қабілетті. Олар капиталдарды 
тартып, ел тұрғындардың бос ақша құралдарды сақтай отырып, шаруашылық қызмет 
процесінде шығаруды жəне қосымша капиталды қажет ететін экономикалық субьектілерге 
уақытша пайдалануға ұсынады. Қаржылық делдалдар маңызды халық шаруашылық 
функцияны атқара отырып, жалпы қоғамға ақша капиталды жəне салааралық механизмді 
қайта бөлуді қамтамасыз етеді. Аталған қызмет түрлері банк қызметтерінің негізі болып 
табылады, əр бір операциялардың түрі банктің арнайы бөлімі негізінде орындалады. 
Осылайша банктер шаруашылықта ұйымдар үшін тауар айналымын жəне есеп айырысуды 
қолдануға төлем құралын құруға қабілетті.. Коммерциялық банктер шаруашылық бірліктер 
мен секторлар арасындағы делдалдық рольді атқара отырып, қосымша капиталды уақытша 
қажет ететін экономикалық айналым қатысушыларына қызмет атқарады. Коммерциялық 
банктердің қаржылық делдалдар ретінде басқа несие мекемелерімен бəсекелістік жасап 
отырады. Олар бос капитал иелеріне ақшаны тиімді сақтау формасына əртүрлі депозитерді 
қабылдау жолымен ақша құралдарды сақтандыру мен клиенттердің ликвидтілігін 
қажеттілігін қамтамасыз етеді. Клиенттерге мұндай ақша сақтаудың формасы жəне акциялар 
мен облигацияларды сатып алу жолы өте табысты болып келеді.  

Қазақстанның Банк секторы 32 екінші деңгейдегі банкпен көрініс тапты, олардың 
ішіндегі 14 банк шетелдік қатысумен, оның ішінде 11 еншілес банк.  

Бүгінгі таңда екінші деңгейлі банктердің деңгейі коммерциялық банктердің 
депозиттік көлемімен, жеке капиталының аз бөлігімен айқындалады. Сонымен бірге, əлемдік 
тəжірибе бойынша қазіргі банктер универсалды көп функционалды қаржылық-несиелік 
кешен болып табыладыƏр жақты банк технологиясын дамыту, банктік карточкаларын 
бойыншга қызмет көрсетулер жүйесін кеңейту, сауда желісінде ғана емес, сонымен қатар 
автомобиль саласындағы жөндеумен сатып алау бойынша, банктік карточкалары бойынша 
жеке куəлікті алмастыру, салық салу инспекциясында салықты төлеу құралдарын кеңейту, ол 
жалпы адамдар арасында мəдениетті жоғарлатып, қызмет көрсету жылдамдығын артырады. 
«Банк-клиент» жүйесін дамыту «on-line» режимде қызмет көрсету жүйесі клиенттерге 
сапалы қызмет көрсету мен технологияларды жетілдіруде, жаңа қезеңі болып табылады. 
Жаңа технологияларды енгізу жағдайында белгілі бір шығындарды анықтауды талап етеді, 
дегенмен мұндай шығындарды болашақта қандай тиімділікті қамтамасыз етумен 
салыстыруға болмайды. Бəсекелестіктің күшеюі екінші деңгейлі банк қызметі үшін жəне 
экономикалық саясаттың органы республикадағы ақша-несие мекемелерін бақылау мен 
реттеуді жүргізуге қиындықты соқтырады, ең алдымен Ұлттық банктің ақша-несие жүйесіне 
денсаулықтыруға жағдай жасайды. 

Бəсекелестік  кез  келген   істе  керек  жəне   ол  еркін  нарықта  тиімді.  
Бəсекелестік бар  жерде  кез  келген   қызмет  тиімді  болады,  өнімге  немесе  қызметке  
деген   баға  тө-мен  жəне  тұтынушыларға   тиімді.  

Осыған  байланысты  банктің  капиталы  неғұрлым  мол  шоғырланған   ақша нарығы 
қарыздар   бойынша  пайыздар,  аз  шоғырланған  нарыққа  қарағанда   жоғары  болуы  тиіс,  
сөйтіп  тиісінше  банктің  табысы  да  соғұрлым  жоғары  болады  деген  қорытынды  туады. 
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ТҰРҒЫН ҮЙ НАРЫҒЫ: НЕСИЕЛЕНДІРУ, КЕМШІЛІКТЕРІ МЕН 
МƏСЕЛЕЛЕРІ 

 
Қойланова Х., «Есеп жəне аудит» мамандығының 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Баудиярова Э.Н., экономика магистрі, аға оқытушы 
 

М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Орал 
 
Қазіргі таңда əрбір Қазақстандықтың басындағы проблема- тұрғын үй мəселесі.  
Осы тұрғыда Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев əр кезекті Қазақстан халқына арнаған 

жолдауында билік басындағы шенді азаматтарға осы мəселені шешуге тапсырмалар 
жүктеген болатын. Соның нəтижесінде жүктелген тапсырмаларды орындау мақсатында 
Үкімет қабылдап, бекіткен «Қолжетімді баспана-2020» бағдарламасы іске қосылып, 
«Бəйтерек» холдингінің еншілес компаниясы «Қазақстан Тұрғын үй-құрылыс жинақ банкі» 
АҚ салымшыларын тұрғын үймен қамтамасыз ету мақстатында «Нұрлы жер», «Өз үйім» 
бағдарламалары аясында несиелендіру жұмыстары жүзеге асуда. Бағдарлама бойынша 
несиелендірудің 3 түрі бар.  

Олар:                        
1. Тұрғын үй заемы бойынша жинақтар сомасы- келісімшарт сомасының кемінде 50%-

ын құрауы қажет. Несие бойынша мөлшерлеме жылдық 3,5%-5% (жылдық тиімді сыйақы 
мөлшерлемесі 3,6%). Несиелеу мерзімі 6 жылдан-25 жылға дейін.                                                                              

2. Алдын-ала заем бойынша салымшылар келісімшарт сомасының 30%-ын жинақтаса,  
несиелеу мөлшерлемесі «Нұрлы жол» бағдарламасы шеңберінде жылдық 5%-ды, 
жинақтаусыз жылдық мөлшерлеме 7,5%. Несиелеу мерзімі 3 жылдан 8,5 жылға дейін.                                                                                                

3. Аралық заем бойынша жинақтар сомасы- келісімшарт сомасының кемінде 50%-ын 
құрауы қажет. Несие бойынша мөлшерлеме жылдық 7,5%. Несиелеу мерзімі 3 жылдан 8,5 
жылға дейін.   

Осы мəселеге орай Орал қаласында атқарылып жатқан істерге үңілетін болсақ, Орал 
қалалық əкімшілігі 2018-2019 жылдарға арналған тұрғын үй бағдарламасы бойынша 2582 
пəтерді құрайтын 17 үй бойынша жобалық сметалық құжаттама жасақтаған, оның ішінде 
"Нұрлы жер" бағдарламасы шеңберінде жалпы ауданы 81 мың шаршы метрді құрайтын 10 
тұрғын үй (1566 пəтер)  Зачаган кентінде бой көтермек.      

Салынатын пəтерлердің саны артқанымен, оған қол жеткізу қиын. Тіпті қазіргі кезде 
тұрғындар арнайы бағдарлама бойынша үйлі болу дегенге сенбейтін болды. Себебі, 
мемлекеттік тұрғын үй аясында үйлі болу үшін мемлекеттік қызметкерлерге басымдық 
берілген. Жəне де азаматтар «Қазақстан Тұрғын үй-құрылыс жинақ банкіне» салымшы 
ретінде тіркелу үшін кем дегенде 15000 тг мөлшерінде салым салуы қажет. Егер   салымшы 
өз салымын 1 жыл толмай қайтарып алатын болса, банк тарапынан кем дегенде 5000 тг 
мөлшерінде (салым көп мөлшерде болатын болса 1% мөлшерінде) ақша қаражаттары 
ұсталынады.                                       
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ЕЛІМІЗДІҢ ҚАРЖЫ ИНСТИТУТТАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТІН МЕМЛЕКЕТТІК 
РЕТТЕУ ҚАЖЕТТІЛІГІ 

 
Мендикулова Г., педагогикалық факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекші – Тогашева Д.С., экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 
 

Қаржылық институттар кез келген елдің қаржы жүйесінің үздіксіз бөлігі болып 
табылады жəне оның қаншалықты дамығанынан тəуелсіз ол үлкен перспективалармен 
анықталады. Осы тұрғыдан «Қаржылық институттар қызметін басқару» экономикалық білім 
беру жүйесінде сөзсіз қажет жəне өзекті болып табылады.  

Еліміз тəуелсіздік алғаннан бері Қазақстанның ұзақ мерзімді перспективадағы 
əлеуметтік-экономикалық дамуы қаржылық қамтамасыз етуден жəне оны жүзеге асыру 
механизмінен тəуелді тиімді ұлттық экономиканы құру стратегиясын анықтайды. 
Қазақстанда қаржы институттарының қызметiн мемлекеттiк реттеудiң барлық қадағалау 
жəне реттеу функцияларын мамандандырылған бiр органның аясына бiрiктiрудi көздейтiн 
жаңа жүйе құрыла бастады. Осы жүйенi құру шеңберiнде кешендi реттеудiң жəне 
қадағалаудың үйлестiрiлуi мен тиiмділігiнің, ақпараттылығының, қаржылық қызметтi 
тұтынушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғаудың жоғары дəрежесiн қамтамасыз 
ету қажет. Қаржы секторын толыққанды реттеу үшiн оны құрған кезде ықпал ету, Ұлттық 
Банкпен жəне басқа мемлекеттiк органдармен ақпарат алмасу рəсiмдерi мен өзара iс-қимыл 
сызбаларын айқындау қажет [1]. 

Бүгінгі таңда қаржы секторы өз дамуының сапалы жаңа деңгейiнде тұр жəне алдағы 
уақытта оның табысты жұмыс iстеуi үшiн негiз жасауға бағытталған реформалардың 
көпшiлiгi жүзеге асырылды.Қаржы институттар қызметінің басты мақсаты: қоғамдағы 
қаржы қатынастарын жүзеге асыру болып табылатын түрлі меншік нысанындағы 
ұйымдардын жиынтығы. Қаржы институттарының қызметі тікелей қаржы нарығында 
анықталатындығын ескеріп, мынадай түйін жасауға болады: қаржы нарығы – бұл 
капиталға деген сұраныс пен ұсыныстың қалыптасуы шегінде, қаржылық институттар 
көмегімен ұдайы өндіріс қатысушылары арасында қаржы ресурстарын шоғырландыру 
жəне қайта бөлу бойынша қаржылық қызмет көрсетулерді жүзеге асыруға байланысты 
экономикалық қатынастардың айқындалу аясы [2]. 

Жаңа институттар қызмет ететін институционалдық ортада алынуы мүмкін пайданы 
жоғарылатудың жаңа мүмкіндіктерімен бірге пайда болады. Қазақстандағы экономикалық 
реформалар жəне нарық жағдайының қалыптасуы қоғамдағы терең институционалдық 
өзгерістердің пайда болуына əкелді.Институционалды экономикада қаржылық 
институттардың алатын орны ерекше. Қаржылық институттар қаржы нарығының негізгі 
қатысушылары болып табылады. Осы тұрғыдан қаржы нарығына шолу жасайтын болсақ, 
нарықтық экономика жағдайында қаржы нарығы тұтастай алғанда елдегі нарықтық 
қатынастар жүйесінің құрамдас бөлігі болып табылады. 

Əлемдік тəжірибеде қоғамдық дамудың таңдаған жолына байланысты қаржы нарығын 
реттеудің əр түрлі үлгілерін ерекшелеуге болады. Саудаға қатысушылардың қызметін рет-
тейтін өкілетті органдар: эмитенттер, инвесторлар, кəсіби қор делдалдары, нарық 
инфрақұрылымының ұйымдары. Осы процесс мемлекетпен қабылданған əлеуметтік-саяси 
бекітулерді шешуге бағытталған. 

 
Пайдаланылған əдебиеттер тізімі: 
1. Тлеужанова Д.А. Қаржылық институттар қызметін басқару: Оқу құралы. – Астана: 

2010 
2. «Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамытудың 2030 жылға дейінгі 

тұжырымдамасы» ҚР Үкіметінің 2014 жылғы 29 тамыздағы №954 қаулысы 
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МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУДЫҢ ШЕТЕЛДІК ТƏЖІРИБЕСІ 
 

Мұхан Ф.,  «Есеп жəне аудит» мамандығының  2 курс студенті 
Ғылыми жетекшісі – Баудиярова Э.Н., экономика магистрі, аға оқытушы 

 
       М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті, Орал 
 
Дамыған мемлекеттердің көпшілігі денсаулық сақтау саласында міндетті 

медициналық сақтандыру жүйесін қолданады.  Əлемдік практикада барлық денсаулық сақтау 
жүйелерінде мынадай негізгі 4 модельдің біреуінің басымдығымен қаржыландырудың аралас 
құрылымы бар: 

1) бюджеттік модель, қаржыландырудың негізгі көзі – ортақ салық салу. Бұл модель 
жалпы  халықты медициналық көмекпен қамтуға кепілдік беретін əлемнің 54 мемлекетінің 
22 мемлекетінде (Ұлыбритания, Австралия, Канада жəне т.б.) таралған; 

2) мемлекеттің, жұмыс берушілердің жəне жұмыскерлердің міндетті ортақ 
жарналарының есебінен қаржыландырылатын əлеуметтік медициналық сақтандыру. Əлемнің 
54 мемлекетінің 30 мемлекетінде (Германия, Франция, Жапония, Корея) таралған; 

3) жұмыс берушілердің жəне жұмыскерлердің ерікті жарналарының есебінен 
қаржыландырылатын жеке медициналық сақтандыру (2009 жылғы Денсаулық сақтау жəне 
пациенттерді қорғау реформасына дейін АҚШ-та қолданылған); 

4)  денсаулық сақтаудың жинақ шоттары  негізінен. Жұмыс істейтін  табысынан ғана 
қаржыландырылады (Сингапурда қолданылады); 

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыруды енгізу жəне қаржыландырудың 
мақсаттарына тəуелсіз əр түрлі мемлекетттерде жұмыс істеудің ортақ механизмдері мен 
дамудың беталыстары бар, олар міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру тұрақтылығы 
мен тиімділігін қамтамасыз етеді. Əр мемлекетте міндетті сақтандырудың өз тізімі бар. Ел 
неғұрлым дамыған болса, бұл тізімдегі тармақтар да соғұрлым көбірек. Сақтандыру 
жарналары мөлшерлемесінің мөлшері жұмыс берушілер мен жұмыскерлердің төлем үлесі 
сияқты мемлекеттің даму деңгейіне байланысты   ауытқиды. Мысалға, Германияда еңбекақы 
қорынан 14,1%, Австрияда 6,5%-дан (фермерлер) 11%-ға дейін (зейнеткерлер), Францияда 
13,6%, Ресейде 5,1%. 

Міндетті медициналық сақтандырудың Жапония, Бельгия, Канада, Оңтүстік Корея, 
Швейцария, Германия, БАƏ, Франция сияқты көптеген дамыған елдерде ежелгі беталыстары 
бар. Міндетті медициналық сақтандыру сызбасы медициналық мекемелер арасындағы 
бəсекелестікті тиімді дамытуға мүмкіндік береді. Медициналық мекемелер анағұрлым 
сапалы медициналық көмек көрсету арқылы сақтандырушылармен шарттар жасасу үшін 
бəсекелеседі. Əлемдік тəжірибе əрбір елдің өз елдерінің мүмкіндіктері мен ерекшеліктерін 
негізге ала отырып, қызметтер пакеттерін қалыптастыратындығын көрсетеді. Əлемде ең 
үздік мемлекет қадағалайтын денсаулық сақтау жүйесі Ұлыбританияда. Ұлыбританияда 
мемлекет басқаратын денсаулық сақтау жүйесі басқа елдерден ерекшеленеді. 

Міндетті медициналық сақтандыруды қолданудағы шетелдік тəжірибе Қазақстандағы 
медицинаның төменгі дəрежеде екенінің айқын дəлелі бола алады. Қазақстандық үлгіден 
Израильдік үлгінің негізгі айырмашылығы əрбір азамат өзі қалаған медициналық орталықты 
таңдап, сақтандыру жарналарын аудара алады. Сонымен қатар Израильмен Швейцарияда 
азаматтар сақтандыру компанияларын өздері таңдайды. Шет елдік тəжірибені қолдану 
Қазақстанда міндетті медициналық сақтандыру жүйесінің жақсаруына əкеледі. Бұл 
еуропалық елдердегі халықтың жоғары тұрмыс деңгейін Қазақстанмен салыстырғанда 
жоғарғы дəрежесі дəлелдейді, өйткені медициналық көмек сапасы адамдардың 
денсаулығына, өмір сүру ұзақтығына əсер етеді. Сондықтан реформалау кезінде шет елдік 
тəжірибеге сүйеніп, “Қазақстандық” медициналық модельді қалыптастыруымыз қажет.     
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ВКЛАД ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В НАЦИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ В 
УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ 

 
Сайфуллина Г., студентка 4 курса педагогического факультета 

Научный руководитель - Курманова Г.К., кандидат экономических наук, доцент 
 

Западно-Казахстанский Инновационно-Технологический Университет, Уральск 
 
Проведем сравнительный анализ вклада работников с высшим образованием и без 

него в валовой внутренний продукт   Республики Казахстан на основе данных Комитета по 
статистике Министерства национальной экономики (МНЭ)  РК за 2016 г.  В 2016 г. из 8 553,3 
тыс.чел. экономически активных граждан РК  36,8% (3 151,8 тыс.чел.) было занято в 
производстве товаров и 63,2% (5 401,5 тыс.чел.) – в производстве услуг. В 2016 г. рабочая 
сила составляет  8 998 843 чел., из них  8 553 376 чел. – занятое население, из них   6 342 835 
чел. наемные работники, 2 210 541 чел. самозанятые  и 445 467 чел. - безработное население. 

Исходя из предположения, что средняя производительность труда (тыс. 
тенге/чел.•год) лиц с высшим образованием в сфере производства товаров и в сфере 
производства услуг примерно равны между собой, обозначим через X производительность – 
долю ВВП, приходящуюся на одного работника с высшим образованием. Аналогично, 
предположим, что и для лиц без высшего образования производительность труда в этих 
сферах деятельности примерно равна, обозначим через Y производительность – долю ВВП, 
приходящуюся на одного работника без высшего образования. Если известны: средняя 
производительность труда (тыс.тенге/чел.•год) в сфере производства товаров – Птов; средняя 
производительность труда в сфере производства услуг – Пусл; доля работников с высшим 
образованием в производстве товаров и услуг (соответственно Дво;тов и Дво;усл),  то 
получим систему уравнений, связывающую X и Y: 

Дво;товX + (1 – Дво;тов)Y = Птов          Дво;услX + (1 – Дво;усл)Y = Пусл.  (1) 
Определим коэффициенты системы уравнений (1). Объем ВВП в 2016 г. в текущих 

рыночных ценах составил 46 971 150,0 млн.тенге (номинальный ВВП), в структуре ВВП 
доля производства товаров занимает 36,6%, услуг 57,8%, в совокупности валовая 
добавленная стоимость составляет 94,4%; чистые налоги 5,6%. Соотношение долей ВВП, 
приходящихся на сферу услуг и производство товаров  равно 1,58. Применяя эти пропорции 
к ВВП  2016 г., получим, что на долю производства товаров приходится 17 161 282,9 
млн.тенге, на долю производства услуг – 27 176 302,6 млн.тенге. 

Определим доли работников с высшим образованием в сфере производства товаров и 
услуг – Дво;тов и Дво;усл соответственно. В производстве товаров занято 715 592 чел. с 
высшим образованием, в производстве услуг 2 496 550 чел. с высшим образованием. В 
производстве товаров работников с высшим образованием меньше в 3,5 раза  в сравнении с 
производством услуг: 

Дво;тов = 715 592 чел. / 3 266,5 тыс.чел. ≈ 0,219 (21,9%), 
Дво;усл = 2 496 550 чел. / 5 609,8 тыс.чел. ≈ 0,445 (44,5%). 
Система уравнений (1) примет вид: 
0,219X + 0,781Y = 5 253,7 тыс. тенге/год 
0,445X + 0,555Y = 4 844,4 тыс.тенге/год.     (2) 
Решая систему (2) получаем: 
X ≈ 3 839 206,6 тенге/чел./год,        
Y ≈ 5 650 365,9 тенге/чел./год, 
откуда определим отношение:X/Y ≈ 0,68 (3) 
Производительность труда работника с высшим образованием в среднем ниже на 0,32, 

чем у работников, не имеющих высшего образования. Это связано с низким показателем 
количества людей с высшим образованием, занятых в промышленности. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КƏСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУДА «ДАМУ» КƏСІПКЕРЛІКТІ 
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Серикова Г., педагогикалық факультетінің 3курс студенті 
Ғылыми жетекшісі – Айтмуканова Г.М., экономика магистрі, аға оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
«Кəсiпкерлiк» бұл ерекше экономикалық құбылыс болып табылады. Кəсiпкерлiк 

қызметке талдау жасау оның жалпы экономикалық құрылымы сияқты ұзақ тарихы мен терең 
тамыры барын көрсетедi 

 «Даму» кəсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 
жылғы 26 сəуірдегі №665 «Шағын кəсіпкерлікті дамыту қорын құру туралы» қаулысының 
негізінде құрылған. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 22 мамырдағы №571 «Даму 
институттарын, қаржы ұйымдарын басқару жүйесін оңтайландыру жəне ұлттық 
экономиканы дамыту жөніндегі кейбір шаралар туралы» Жарлығына сəйкес «Даму» 
Қорының  жалғыз акционері «Бəйтерек» ұлттық басқарушы холдингі» АҚ  болып табылады. 

«Даму» Қорының Қазақстанда шағын жəне орта бизнеске  қолдау көрсетуде 20 
жылдық тəжірибесі бар. 2010 жылға дейін «Даму» Қорының бағдарламаларының 
қатысушыларының көпшілік бөлігі  екінші деңгей банктерінде қаражаттарды шартталған 
орналастыру бағдарламаларының шеңберінде қаржылық қолдау  алған. «Даму» Қорының 
міндеті – шағын жəне орта кəсіпкерлікті (ШОК) сапалы дамытуға жан-жақты қолдау 
көрсету, сонымен қатар Қазақстандағы операторлар мен интеграторлар болып табылатын 
ұсақ қаржыландыру ұйымдарына  қаржылай, консалтингтік қызмет көрсету.                              

Қаржылық қолдау түрлері: 
- аймақтар мен жекелеген салаларға арналған мақсатты бағдарламалар аясында 

екінші деңгейлі банктер арқылы жеңілдікпен несиелендіру, кішігірім кредиттеу ұйымдары 
арқылы кішігірім кредиттеу;  

- субсидиялау – банктердің бизнесті дамытуға бөлетін несиелерінің сыйақы 
мөлшерлемесін азайту; 

- кепілдендіру – банктер алдындағы кепілзаты жетпеген жағдайда жартылай 
кепілдеме беру; 

- Қаржылық емес қолдау түрлері Кəсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтары 
арқылы жүзеге асырылады: 

- бизнестің  бейінді бағыттары бойынша  тегін семинарлар мен шеберлік 
сабақтары; 

2010 ж. бастап «Даму» Қоры кəсіпкерлердің несие бойынша сыйақы 
мөлшерлемелерін субсидиялаудың жəне банктердің алдында кəсіпкерлердің несиелерін 
кепілдендірудің қаржылық агенті болып табылады, сонымен қатар «Бизнестің жол картасы 
2020» мемлекеттік бағдарламасының аясындағы оқыту жəне кеңес беру бағдарламаларының 
операторы қызметін атқарады. 

2015 ж. бастап «Даму» Қоры «Бизнестің жол картасы 2020» бизнесті қолдау мен 
дамытудың Бірыңғай бағдарламасының аясында қаржылық қолдаудың іске асырылуын жəне 
мониторингін жүзеге асыратын қаржылық агент болып табылады. 

2017 жылы Нəтижелі жұмыспен қамту жəне жаппай кəсіпкерлік бағдарламасын іске 
асыру  басталды. Бағдарламаның мақсаты – кəсіпкерлік дарыны бар азаматтар үшін 
қаржылық жəне қаржылық емес жағдайлар жасау жолымен шағын бизнес субъектілері санын 
ұлғайту. Бағдарлама шеңберінде «Даму» қоры қалалардағы кəсіпкерлерге 6% дейінгі 
мөлшерлемемен кредиттерді-микрокредиттерді беретін ЕДБ жəне микроқаржылық 
ұйымдарды қорландыруды жүзеге асырады. Сонымен бірге, «Даму» қоры қалаларда 
берілетін кредиттерді/микрокердиттерді кепілдендіруді жүзеге асырады.   
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ЦИФРЛЫҚ ЭКОНОМИКАНЫҢ ҚАЗАҚСТАНҒА БЕРЕР МҮМКІНДІКТЕРІі 

Тəжадин А., Нархоз университеті 2 курс студенті 
Ғылыми жетекшісі – Бахтиярова А.Ж., экономика ғылымдарының магистрі, аға 

оқытушы 
 

Нархоз университеті, Алматы 
 
Қазіргі уақытта əлемдік нарықтағы алдыңғы қатарлы елдер экономикасының барлық 

секторларына цифрлық құралдарды еңгізуде. Цифрлы экономикаға өту арқылы кəсіпкерлік 
секторынан бастап мемлекеттің Жалпы Ішкі өнімінің өсуіне мүмкіндік туады. 2010 жылдан 
2016 жылға аралықта дамыған елдердің ЖІӨ-ндегі цифрлы экономиканың көлемі 4,3%-дан 
5,5%-ға өскен, ал дамушы елдерде 3,6%-дан 4,9 % өзгерісті көрсетті. Цифрлы экономика 
ЖІӨ-інің көп бөлігін қамтитын ел Ұлыбритания- 12,4%. “International Data Corporation” 
аналитикалық орталығының зерттеуіне сəйкес 2020 жылға қарай цифрлы технологияларға 
жұмсалатын шығын 1,36 трлн АҚШ долларына өсуі мүмкін [1].   

Қазақстан да дамушы ел ретінде əлем жаңалықтарынан қалмауы тиіс. Соған сəйкес 
елімізде цифрлануға қадамдар мен іс-шаралар басталып кетті. Қазақстан Республикасының 
Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына 2018 жылғы 10 қаңтардағы 
«Төртінші өнеркəсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» атты 
Жолдауында еліміздің дамуының  шарты – 10 іргелі  бағытын атап, солардың барлығына 
цифрлы технологияларды енгізіп, дамытуды — негізгі мақсат етіп көрсетті [2]. “Цифрлы 
Қазақстан-2020” бағдарламасы еліміздің экономикасының трансформациясының негізгі 
бастамасы болмақ. Соған сəйкес елімізде IT саласына деген қызығушылықтар артып, 
мемлекеттің цифрлы кезеңге өту мақсаты біртіндеп орындалып, əлем елдерімен бəсекеге 
қабілетті бірден-бір мемлекет болады. Ұзақмерзімді  Цифрлы дамуға жету үшін мемлекетіміз 
назар аудару керек бағыттар: кадрлардың біліктілігін арттыру, жастар арасында жаңа 
технологияларға деген қызығушылықты арттыру, цифрлы экономиканы халық арасында 
толықтай қамту, шағын жəне орта бизнес, мемлекет қызметкерлеріне жəне қарттарға жаңа 
технология тілін меңгеруге толықтай мүмкіндік жасау. Яғни, цифрлануға өту арқылы 
Қазақстан неге жетеді деген сұраққа жауап берсек: ЖІӨ өсу мүмкіндігі, өндіріс қарқынының 
өсуі, компаниялардың бəсекеге қабілеттілігін арттыру, өндірістік шығындарды төмендету, 
жаңа жұмыс орындарын қалыптастыру, халықтың қажеттіліктерін толық қанағаттандыру, 
кедейлік пен əлеуметтік теңсіздікті жою. Бұл өзгерістердің міндетті түрде болатындығын біз 
Сингапур сияқты үшінші əлем елінен көтеріліп Азия жолбарысына айналған мемлекеттің 
тəжірбиесінін көре аламыз. Əрине, ондай нəтижеге жету үшін цифрлануға өтудің нақты 
жоспарын құрып оның жүзеге асуын бақылау маңызды болып табылады. Қорыта келе, 
Дамыған елдердің тəжірбиесіне сүйене отырып Қазақстан секілді дамушы кезеңдегі елдердің 
цифрлық технологияларға өтуі оң өзгеріс алып келу мүмкіндігі жоғары. ТӨР Қазақстанның 
экономикасымен қоса халқының өмір сүру деңгейіне де тікелей əсер ете алатын бірден-бір 
фактор болады.   

 
Пайдаланылған əдебиеттер: 
1. Цифровизация: История, Перспективы, Цифровые экономики России и мира. 21 

шілде, 2017 жыл. [Электронды ресурс], http://www.up-
ro.ru/library/strategy/tendencii/cyfrovizaciya-trend.html 

2. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына 
Жолдауы. Төртінші өнеркəсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері. 
2018 жылғы 10 қаңтар.  [Электронды ресурс]  http://www.akorda.kz/ 

 
 

 



 

97 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚАРЖЫ ЖҮЙЕСІНЕ 
КРИПТОВАЛЮТАНЫ ЕНГІЗУДІҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН КЕМШІЛІКТЕРІ 

 
Утепкалиева М., педагогикалық факультетінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекші – Тогашева Д.С., экономика ғылымдарының магистрі, аға оқытушы 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 
 
Жаңа сандық технологиялардың дамуы кез-келген салаға өз əсерін тигізіп жатыр. 

Электронды төлем жасау қалыпты процеске айналып, электронды ақшалар уақыты 
жақындап келеді. Енді интернеттің өз валютасы пайда болды. Ол 
Биткоин криптовалютасы  деп аталады. Шынайы өмірде біз қай жерде жүрсек, сол жердің 
валютасын қолдануға мəжбүрміз. Ал интернет қолданушыларына төлемдерін Биткоинмен 
жүргізуді ешкім талап етпейді. Криптовалюта - еркін адамдардың еркін таңдауы [1]. 

Дəстүрлі валютамен салыстырғанда, криптовалютаның мынадай артықшылықтары 
бар. Олар: ашық алгоритм коды оны кез келген адам шығаруына мүмкіндік береді, 
инфляциядан қорықпайды, дəстүрлі валюта массасы неғұрлым артық болған сайын, оның 
құны түседі; биткоиндарды эмиссиялау болса, жоғарыда айтқанымыздай, шектеулі; 
транзакциялардың ашықтығы; биткоинмен жүргізілетін амалдардың барлығын ашық етуге 
шешім қабылданған; қандай əмиянға қанша криптовалюта аударылғанын кез келген 
қолданушы көре алады; алдыңғы пункт алаяқтықтан жақсы қорған бола алады, 
сондықтан есептесу қауіпсіздігі криптовалютаның тағы бір артықшылығы саналады. Одан 
бөлек, виртуал ақшаның қауіпсіздігі шифрмен қамтамасыз етіледі; биткоин əмиянын 
жасауда мнемоникалық құпия сөз түзіледі. Оны қолдан жасау қиын. Ашықтығына 
қарамастан, биткоин жүйесі транзакцияның анонимдігіне кепілдік береді [2]. 

Криптовалюта сақталған əмиянның иесі туралы ақпарат ашық емес жəне 
əзірлеушілердің айтуынша, оны біліп алу мүмкін емес. Контрагенттер болса тек əмиянның 
номерін біледі. Жүйенің орталықсыздандырылғаны – төлемдерге бақылау жасалмайды. 
Басқару жасалатын бір орталық болмаған соң, валюта таралуын мəжбүрлі түрде шектеп, 
оның жұмыс қабілетін бұзу қиын саналады; есепшотты ешкім бұғаттап, тоқтата алмайды, 
жылдам аудару; транзакция жасағанға комиссия алынбайды. Криптовалютаның басты 
артықшылығы да, оны  жасап шығарудағы негізгі мақсат та осы болып келген.  
          Криптовалютаның артықшылықтарымен қоса кемшіліктеріде бар. Олар: алтын 
қорымен жəне мемлекет кепілдігімен қамтамасыз етілмеген. Реттеу механизмдері 
жоқтығынан қанша дегенмен, электрон əмияндардың сақталуына толық кепілдік жоқ.  Құпия 
кілтті қалпына келтіру мүмкін емес. 21 миллион биткоин шығарылғаннан кейін не болатыны 
белгісіз. Майнингтің қиындық деңгейі артқан сайын, ол пайдасы аз жұмысқа айналып 
барады. Бұған дейін ол процеске қатысушылардың көбін жылдам əрі оңай табыс табу 
мүмкіндігі қызықтыратын. Алайда, түрлі сылтауларға байланысты криптовалютаның 
бірегейлігі жоғалып барады. Бірақ, республикада криптовалюта қаншалықты таралғаны 
жөнінде нақты ақпарат жоқ. Қазіргі таңда, елімізде қанша адам биткоин, лайткоин, пиркоин 
жəне өзге криптовалютаны қолданатыны белгісіз.  

Биыл ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі мұндай жүйенің инновациялығын 
атап, бүкіл əлемдік қауымдастыққа біртұтас криптовалюта енгізуді ұсынды. 
Оның айтуынша, бұл əлемді валюта соғыстарынан, алыпсатарлықтан құтқаруға, сауда 
қатынастарындағы ауытқуды болдырмауға, сондай-ақ, нарықтардағы волатильдікті 
төмендетуге мүмкіндік бермек.  

 
 Пайдаланылған əдебиеттер тізімі: 

1.Bitcoin.org сайты 
2. https://kzcash.kz 
 



 

98 

 

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Хангереева А., студентка 4 курса педагогического факультета 
Научный руководитель - Машанова С.А., магистр экономики, старший преподаватель  

 
Западно-Казахстанский Инновационно-Технологический Университет, Уральск 

 
Система социального страхования стала важнейшим и необходимым элементом 

социально-экономических отношений любой страны. В Казахстане строится собственная 
система социальной защиты населения, адекватная рыночным общественным отношениям. 
Разработана законодательная база, определяющая основы системы обязательного 
социального страхования республики. Под системой обязательного социального 
страхования понимается совокупность норм и правил, устанавливаемых и гарантируемых 
государством, регулирующих отношения между участниками системы обязательного 
социального страхования. Основополагающие цели и задачи новой системы социальной 
защиты Казахстана содержат элементы по поддержанию экономического роста: 
справедливость в предоставлении защиты при наступлении социальных рисков. 

За годы реформы в Казахстане создана трехуровневая система социальной защиты. 
Первый уровень - гарантированные Конституцией РК социальные выплаты, т.е. 

выплаты всем гражданам на одинаковом уровне без учета персонального вклада гражданина 
в развитие общества (базовая пенсионная выплата, государственные пособия, 
единовременные выплаты по рождению/уходу за ребенком). 

Второй уровень - пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов и 
социальные выплаты из АО «Государственный фонд социального страхования», т.е. 
дополнительное социальное обеспечение граждан, учитывающее их персональный вклад в 
развитие общества; Данная система существует с 2005 года. 

Третий уровень - социальные выплаты за счет добровольного страхования. 
Основными принципами обязательного социального страхования являются: 
1) всеобщность соблюдения и исполнения законодательства Республики Казахстан об 

обязательном социальном страховании; 
2) гарантирование государством мер, применяемых для обеспечения социальных 

выплат; 
3) обязательность участия в системе социального страхования; 
4) использование социальных отчислений на социальные выплаты при наступлении 

социальных рисков; 
5) обязательность социальных выплат при наступлении социальных рисков 

участников системы обязательного социального страхования; 
6) гласность в деятельности государственных органов, обеспечивающих обязательное 

социальное страхование. 
Система обязательного социального страхования Казахстана является 

дополнительной формой социальной защиты участников системы, т.е. работающего 
населения республики. Число участников системы обязательного социального страхования в 
Казахстане достигло более 7 млн человек. В Казахстане существуют следующие виды 
социальных выплат участникам системы обязательного социального страхования: 

1) на случай утраты трудоспособности; 
2) на случай потери кормильца; 
3) на случай потери работы; 
4) на случай потери дохода в связи с беременностью и родами; 
5) на случай потери дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного 

ребенка (детей); 
6) на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижению им возраста 

одного года. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКЦИОНИРОВАНИИ ЖИЛСТРОЙСБЕРБАНКА  

 
Юсибов З., студент 3 курса педагогического факультета  

Научный руководитель - Суханбердина Б.Б., кандидат экономических наук, старший 
преподаватель  

 
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, Уральск 

 
АО "Жилстройсбербанк Казахстана" — единственный в Казахстане банк, 

реализующий систему жилищных строительных сбережений. ЖССБ привлекает средства 
вкладчиков в жилищные строительные депозиты и предоставляет им жилищных займов. 
Единственным акционером АО "Жилстройсбербанк Казахстана" является АО 
«Национальный управляющий холдинг "Байтерек"». 

Предполагается, что в результате акционирования появится новый инвестор, приход 
которого позволит изменить тактику и стратегию развития ЖССБ, условия кредитования. 
Для этого необходимы внешние заимствования, объединение средств бюджета и инвестора, 
возможно иностранного. 

В соответствии с комплексным планом приватизации на 2016-2020 годы в перечень 
компаний холдинга «Байтерек», подлежащих передаче в конкурентную среду, входят 
Жилстройсбербанк и Национальное агентство по технологическому развитию, включая 
восемь дочерних организаций, а также семь активов Инвестиционного фонда Казахстана. 

Жилстройсбербанк будет продан до конца 2018 года, финансовым институтом уже 
заинтересовались потенциальные инвесторы.   

В мае 2017 года был заключен договор с финансовым консультантом о поиске 
инвестора и сопровождении сделки. Консультантом направлено 420 запросов 
потенциальным инвесторам для предоставления инвестиционных предложений. 
Первоначальный интерес проявили 249, по результатам дальнейшей работы с инвесторами 
на конец 2017 года определен пул из 14 потенциальных инвесторов, в том числе и семь 
международных финансовых институтов. Сегодня инвесторы уже начали процесс 
комплексной экспертизы банка. Данный процесс планируется завершить до первого июля 
2018 года, по результатам его в августе-сентябре будет получено окончательное 
предложение конечных заинтересованных инвесторов. Финансовое закрытие предусмотрено 
до конца 2018 года.  

Жилстройсбербанк уверяет, что продажа банка в частные руки не должна беспокоить 
вкладчиков. Банк продолжит выполнять свои обязательства в полном объёме по более 
550 тыс. договоров. 

Государство останется в составе учредителей банка, а вкладчикам продолжат 
выплачивать ежегодную 20-процентную премию, уверяет правление. 

Эти принципы, как сообщили в пресс-службе ЖССБК, не зависят от формы 
собственности финансового института и закреплены в законе «О жилищных строительных 
сбережениях в РК». - Оттого что у ЖССБК появится новый партнёр, банк только выиграет. 
Это новые инвестиции, дополнительные вливания, более новые технологии и IT-услуги, -
пояснила заместитель председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Айжан 
Медеуова. 

По словам А. Медеуовой, передача системы ЖСС частным инвесторам - 
распространённая мировая практика, которая нисколько не мешает государствам 
обеспечивать граждан доступным жильём. 

Несмотря на такие заверения, ряд казахстанских экспертов уже выразил сомнения 
в сохранности накоплений вкладчиков, поскольку любой частный инвестор всегда ищет 
свою выгоду и не намерен в случае кризиса делиться с вкладчиками. 
 



 

100 

 

СЕКЦИЯ «ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ» 

 
ЖЕҢІС ТУЫН ТІККЕН БАТЫР – РАҚЫМЖАН ҚОШҚАРБАЕВ 

 
Аманиязова М., педагогикалық факультетінің 2 курс студенті. 

Ғылыми жетекшімі - Сидахметов С.Е., тарих магистрі, аға оқытушы 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал   
 

«Мың өліп, мың тірілген» қазақ халқы тарихта небір зұлматты жылдар мен  қанды 
қырғындарды бастан өткеріп, бүтіндей бір ұлттың жойылып кетуіне жол бере жаздаған 
қаншама сұрқия саясат пен арамза əрекеттерді бастан өткерді. Солардың «ат ауыздығымен су 
ішкен, ер етігімен су кешкен» ең бір қайғылы кезеңдері Ұлы Отан соғысымен байланысты. 
Елiмiз тəуелсiздiк алғаннан кейiн осы соғыспен байланысты бұрын бұрмаланып келген 
немесе тиiстi деректердiң жоқтығынан мүлдем кереғар түсiнiк қалыптастырып келген 
фактiлердiң бетi ашылып, көптеген жауынгер азаматтардың еленбей келген ерлiктерi 
тарихтан лайықты орнын алды. Солардың бiрi – Рақымжан Қошқарбаев.  

Рақымжан Қошқарбаев 1924 жылы 19 қазанда Ақмола облысының Астанаға жақын 
орналасқан Тайтөбе ауылының маңындағы қыстақта дүниеге келдi. Рақымжанды тағдыр  
еркелете қоймады. Ол ата-анасынан ерте айырылды. 4 жасында анасы дүниеден өттi, ал əкесi 
болса, жалған саяси жаламен сотталып, ГУЛАГ лагерьлерiнде болды. Осылайша тағдыр 
тауқыметін ерте бастан кешке Рақымжан жоғарыда аталған Тайтөбе селосындағы балалар 
үйінде тəрбиеленді. Сондықтан ол жастайынан өзі тырмысып, алға ұмтылмаса, көздеген 
мақсатына жете алмайтындығын жете түсінді. Аталған тəрбие орнында жеті жылдық 
мектепті аяқтаған соң, Балқаш қаласында фабрика-зауыт училищесінде білімін жалғастырды  

Р.Қошқарбаев 18 жасында əскерге алынып, алғаш əскери өмірі 1942 жылдан басталған 
болатын. Р.Қошқарбаев Бішкек қаласындағы жаяу əскер училищесін ойдағыдай аяқтап,  
Қостанайда жасақталып жатқан 151-атқыштар бригадасына жолдама алып, атқыштар 
батальонының взвод командирі болып тағайындалады. Бригада дивизияға айналған кезде 
лейтенант Р.Қошқарбаев 674-полктiң бiрiншi батальоны бiрiншi взводының командирi 
болған едi. Дивизияның көптеген бөлiмшелерi Одерден өткен кезде ерекше ерлiк көрсеттi. 
Əсiресе, 674 жəне 756-полктардың жауынгерлерi көзге түсiп, өздерiнiң ерлiгiмен барша 
əскердiң мақтанышына айналады. Германияның астанасы Берлинге алғашкiрген де – осы 
дивизия, осы аты аталған полктер болды. 

Рейстагқа алғаш ту тіккен Р.Қошқарбаевтың ерлігіне көптеген адамдар куə болып, 
өздерінің естеліктерінде осы сəттер туралы жазып қалдырады. Осы ерлік туралы 1945 
жылдың 3 мамырында Берлинде шыққан «Воин Родины» газеті: «Они отличились в бою! 
Родина с глубоким уважением произносит имена героев ... над цитаделью гитлеризма они 
водрузили знамя Победы. Запомним имена храбрецов: лейтенант Кошкарбаев, красноармеец 
Григорий Булатов.  

 
Пайдаланылған əдебиеттер: 

1. Рейстагқа ту тіккен Рахымжан Қошқарбаев. Естеліктерді құрастырып, алғы сөзін жазған 
О.Темірханов. – Алматы: Жібек жолы, 2005 ж. – 216 б. 
2. Аупбаев Ж., Мыңбай Н. Халық алған қамал. // Егемен Қазақстан. №90, 11 мамыр, 1999 
жыл, 3 б. 
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ҰЛТТЫҚ САНАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ ЖАС ТАРИХШЫЛАР 
КЛУБЫНЫҢ МАҢЫЗЫ 

 
Байгалиев Ж., тарих мамандығының 3-курс студенті 

Ғылыми жетекшісі – Қайрғалиева Г.Қ., тарих ғылымдарының кандидаты 
 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті, Атырау  
 

Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласынан 
туындайтын міндеттерді іске асыруға бағытталған іс-шаралар қатарында студент-жастардың 
ғылыми, тарихи-танымтық бірлестіктері нəтижелі жұмыстар атқарады. Атырау 
университетінде тарих мамандығы студенттері «Ата мекен» жас тарихшылар клубы 
құрамында өз ізденістерін жүргізіп келеді. «Ата мекен» клубының тарихы 1970 жылдан 
басталады. Осы жылы ғылыми-өлкетану үйірмесі болып құрылған ұйымда алғашында 17 
студент болды. Олар Орал, Астрахань, Алматы, Ташкент қалаларындағы архивтер мен 
кітапханаларда зерттеулеріне қатысты мəліметтер жинады [1,3-4]. Студенттік ғылыми 
ізденістер кейіннен үлкен ғылыми еңбектерге айналды.Үйірме жұмысы археология, 
облыстағы ірі өнеркəсіп орындары мен кеңшарлар тарихы, атыраулықтардың Ұлы Отан 
соғысы майдандары мен тылдағы ерліктері, өлкедегі халық ағарту ісі, өлкедегі мəдениеттің 
тарихы, өлкеден шыққан тарихи тұлғаларбағыттарында зерттеулер жүргізу бойынша 
ұйымдастырылды. Үйірме жұмысының нəтижесі ғылыми-практикалық конференцияларда 
насихатталды. Мысалы, студенттік зерттеулер 1987 жылы Бөкей ордасы қазақтары 
көтерілісінің 150 жылдығына, 1991 жылы Исатай Тайманұлының 200 жылдығына, 1992 
жылы Сырым батырдың 250 жылдығына, 1994 жылы Х.Досмұхамедовтың 110 жылдығына, 
1995 жəне 2000 жылдары «Ата мекен» бірлестігінің құрылғанына 25 жəне 30 жыл толуына 
арнайы өткізілген студенттердің ғылыми-практикалық конференцияларында жарияланды. 
Тарихи үйірме құрамында ізденіс жұмыстарын бастаған студенттер арасынан кейіннен 14 
ғылым докторы мен 32 ғылым кандидаттары шыққан [1, 33].  

2017 жылы «Ата мекен» жас тарихшылар клубы ретінде құрылып, «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы аясында өз жұмысын қайтадан жаңартты. Студенттер «Ата мекен» клубының 
газетін шығарып, атаулы күндер мен тарихи тұлғалар бойынша мақалалар  
жариялауда.«Бағдарлама неге «Туған жер» деп аталады? Адам баласы – шексіз зерденің ғана 
емес, ғажайып сезімнің иесі. Туған жер – əркімнің шыр етіп жерге түскен, бауырында 
еңбектеп, қаз басқан қасиетті мекені, талай жанның өмір-бақи тұратын өлкесі. Оны қайда 
жүрсе де жүрегінің түбінде əлдилеп өтпейтін жан баласы болмайды.Туған жерге, оның 
мəдениеті мен  салт-дəстүрлеріне айрықша іңкəрлікпен атсалысу – шынайы патриотизмнің 
маңызды көріністерінің бірі.Бұл кез келген халықты əншейін біріге салған қауым емес, шын 
мəніндегі ұлт ететін мəдени- генетикалық кодының негізі»,-деп Елбасы мақаласында атап 
өткеніндей [2], жас тарихшылар клубының басты мақсаты жастардың бойында еліміздің 
тарихына құрмет пен сыйластық сезімін қалыптастыру, қазақстандық бірлік пен біртектілік 
идеясын «Туған жер» бағытында үндестікпен ұйымдастыру, азаматтық көзқарасы мықты, 
рухани жан-дүниесі бай тұлғаларды тəрбиелеуге атсалысу болып табылады.  

Ұлттық сана-сезімді қалыптастыру оңай жұмыс емес жəне ол жұмысты атқаруда түрлі 
əдіс-тəсілдер маңызды. Тұрақты даму жоғары қоғамдық жəне ұлттық сана жағдайында іске 
асады. Қазіргі студенттер келешек 5-10 жылдағы экономикалық белсенді топ, олардың 
мемлекеттікмүдде тұрғысынан жауапкершілігі мол азамат болып танылуына «Ата мекен» 
сияқты ұйымдары да оң ықпал ете алады. 

Пайдаланған əдебиеттер: 
1. Шамғонов А. «Ата мекен» бірлестігі: ұйымдастырылуы, қызметі жəне 

нəтижелері. Атырау.-2016.-166 б.  
2. 2.http://www.akorda.kz/kz/events/akorda_news/press_conferences/memleket-

basshysynyn-bolashakka-bagdar-ruhani-zhangyru-atty-makalasy 
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ҚАЗАҚСТАНҒА ДЕПОРТАЦИЯЛАНҒАН ХАЛЫҚТАРДЫҢ ТАҒДЫРЫ 
 

Бахитжанова Ж., педагогикалық факультетінің 4 курс студенті 
Ғылыми жетекшісі - Сүлейменова Д.Д., тарих ғылымдарының кандидаты, профессор 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

       
Кеңес Одағындағы тоталитарлық жүйедегі жаппай қуғын-сүргін кезеңіндегі негізсіз 

жазалау шаралары тек жекелеген адамдарға, дін иелеріне. əр түрлі əлеуметтік топтардың 
өкілдеріне ғана емес, сондай-ақ ұжымдық жауапкершілік ұстанымы бойынша жекелеген 
халықтарға да қарсы қолданылды. Тоталитарлық жүйе жеке халықтарды саяси қуғындаудың 
депортациялау, яғни күштеп жер аудару əдісін қолданды. Жер аударылған халықтар 
репрессия зардаптарының барлық түрін бастан кешірді. Ол жөнінде 1993 жылы 14 сəуірде 
қабылданған Қазақстан Республикасының «Жаппай саяси қуғын-сүргін құрбандарын ақтау 
туралы» заңында көрсетілді.  

1941 жылғы 28 тамыздағы КСРО Жоғары Кеңесі төралқасының «Еділ бойында 
тұратын немістердің қоныс аударуы» туралы жарлықта: «Мыңдаған лаңкестер мен 
тыңшылар бар, олар Германиядан келетін хабар бойынша жарылыстар ұйымдастыруды 
көздейді», яғни КСРО-ға қарсы бағытталған əрекет жасауда деп керсетілген. КСРО-дағы 
жаппай қуғын-сүргін жылдарында 3 млн астам адам жер аударылды. «Сенімсіз халықтар» 
қоныстанған арнайы аудандар - солтүстік облыстар, Сібір,Орта Азия  жəне Қазақ жерлері 
болды. Бұл халықтардың ең көп белігі Қазақжерлері мен Сібірге қоныстандырылды. 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə. Назарбаев Қазақстан халықтары 
ассамблеясының IV сессиясында жасаған баяндамасында Қазақ жеріне жер 
аударылғандардың санының 1 миллион 200 мың екендігі туралы дерек келтірген болатын. 
Қазақ жеріне немістердің 38%-ы, шешен мен ингуштардың 83%-ы, кəрістердің59%-ы, 
балқарлардың55%-ы, қарашайлардың 58%-ы, гректердің 76%-ы, курдтардың 62%-ы күшпен 
қоныс аударылды. Күштеп қоныстандырудың зардабы өлшеусіз еді, оны басынан 
өткізгендер ешқашан ұмытпайды. Бұрын өмір сүрген жерлерінде олар барлықдүние-мүлкін 
тастауға мəжбүр болды. Жүздеген мың «сенімсіз халықтарды», оның ішінде қарттар, əйелдер 
мен балаларды мал таситын немесе тауар таситын вагондармен əкелді. Қоныстанушылар 
арасында эпидемиялық жұқпалы аурулар - іш аурулары, қызылша, дизентерия кең тарап, оба 
жəне тырысқақ аурулары, бит басу күшейіп кетті. Климаттың күрт ауысуы, өте ауыр тұрмыс 
жағдайы, нашар тамақтану, антисанитарлық жағдайда өмір сүру қоныс аударушылар 
арасындағы өлімді кебейтіп жіберді. 
 Бұл жөнінде ІІХК-ның қызметкерлерінің құпия мəліметтерінде: «Мұндай жағдайға 
жеткізуге болмайды, бұл - қылмыс», - деп жазған, Мұндай жағдайды жылқылар да көтере 
алмаған, сол себепті ІІХК қызметкерлері жұмыс істеу үшін əлдеқайда төзімді адамдарды 
жіберулерін сұраған. Депортациялық саясаттың қатал жағдайында Қазақжеріне ешбір дүние-
мүліксіз көшіп келген халықтардың жан сақтауы тек қазақ халқының туысқандық көмегінің 
арқасында ғана мүмкін болды, Қазақ халқы аштық нəубеті мен саяси қуғын-сүргін қасіретін 
басынан өткерсе де, басын қауіп-қатерге тіге отырып, қолындағы соңғы нанымен бөлісіп, 
тағдыр тəлкегіне түскен халықтарға ең қиын сəттерде қол ұшын беріп, баға жетпес көмек 
көрсетті. Зорлықпен кешірілген халықтар қилы заманда Қазақ өлкесінен пана тауып қана 
қойған жоқ, бастарынан қиыншылықтарды бастан өткізе отырып, өздері жəне ұрпақтары 
үшін екінші Отанын тапты. Олар өздерінің ұлттық ерекшеліктерін сақтап қалды, көпұлтты 
Қазақ өлкесінен өзіне лайыкты орын тапты.  
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БЕКЕТ – АТАНЫҢ ӨМІРБАЯНЫ МЕН СҰПЫЛЫҚ ЖОЛЫ 
 

Бөлтекова П., педагогикалық факультетінің 2 курс студенті 
Ғылыми жетекшісі - Сүлейменова Д.Д., тарих ғылымдарының кандидаты, профессор 

 
Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал 

 
Жер – судың аты тарихтың хаты десек. Маңғыстау өлкесін толықтай тану үшінбұл 

жердің ауасын жұты птопырағына табан тіреу керек, сонда ғана киелі өңір өз құпиясын 
ашпақ. Маңғыстау үстірті жазығының едəуір бөлігі мен Бозаршық түбегін қоса алғанда 16 
миллион гектардан аса аумақты қамтитын ерекше ұлан байтақ жерге ие аймақ. Осы бір 
қасиетті жерде көп деген əйгілі адамдар, əулиелер жан тыныштығын тапқан. 

Бекет Мырзағұлұлы 1750 жылы қазіргі Атырау облысы Жылыой ауданы аймағына 
қарайтын Ақкиізтоғай ауылынан 30 шақырым қашықтықта, Жем бойындағы 
Ақмешітдегенжерде дүниеге келген. Əкесі Жаналұлы Мырзағұладайдың Қосқұлақруына 
танымал, аса дəулетті болмаса да, барына мырза, діни сауатты, ортасына белгілі, шағын 
дəулетті, зайырлы азамат, ел ақсақалы болған. Ал анасы Жəния қасиетті қожалар ұрпағы, 
Назарқожаныңқызы. Ел аузындағы əңгімеге жүгінсек, Бекет – Атаның батырлығы кəрі 
нағашысы Тама Есет батырдан дарып, көріпкелділігі мен əулиелігі өзнағашысы Назар 
Қожадан ауған деседі. Бекеттің кəрін ағашысы Тама Есет Көкіұлы (1667-1766) қалмаққа 
қарсы соғыстарда елге танылып, батыр атанған. Ол – Қазақхандығы мен Ресей арасында 
келісім жасап, елдің іргесін бекітуге сіңірген еселі еңбегі тарихта танылған тұлғалардың бірі.
 «Біздіңше, Бекеттің өз бабалары да ондай ерекше қасиеттен құралақан емес сияқты. 
Арғы замандағы талай жорықтардың бел ортасында жүріп, көзгетүскен Жаулы батыр 
жанарынан айырылып, жорықтақалып, үш бал асы мен айдалада жалғыз үйк үнкешкен. 
Бірдекенжесі Жары əкесін түзге отырғызуға алып шықса, ерлік қысып бара жатқан екі ағасы 
Ескелді мен Қосқұлақ : “Көкем батыр ғой. Сескен ерме екен, сескенбеспе екен?” – деп ғарып 
əкесінің кебісіне тиер –тигіз бесқылып, бұқылдатып оқатады екен. Жаны ашып жылаған 
Жарыға риза болған əкесі: “Өс, өрбі” – деп бата берсе, сотқарлық жасаған екі ұлына 
жұдырығын түйіпті – міс. Сонда Жары əулеті қаулап өсіпті.  

Бекет – Атаның шығу тегі: Адай – Келімберді – Мұңал–Жаулы – Қосқұлақ – Жаналы. 
Жаналыдан бес бала:  1) Атағұл, 2) Өтеғұл, 3) Еділбай, 4) Жарылғап, 5) Мырзағұл. 

Олардың отбасында төрт ұлы дүниеге келген. Олар: Алдаберген, Алдыоңғар, 
Меңдіғұл, Бекетжəнеқызы Əпуаш. Əзірге Бекеттен басқасының қай жылы туып, қай жылы 
қайтыс болғаны туралы толық мəлімет жинақтамаған. Оларотбасы  Атырау, Ақтөбе, 
Маңғыстау обылыстарының аймағында көшіп-қонып өмір сүрген. Бүгінгікүні Атырау 
обылысы, Жылыой ауданы, Ақмешіт мекенінде Жаналыұлы Мырзағұл, Назарқожақызы 
Жəния жəне Бекетұлы Торғай жерленіп бейіт басына қойылған олардың құлпытастары 
сақталған. Бекет он төрт жасқа келгенше өз бетімен діни кітаптарды, Пайғамбар хадистерін 
оқып, білімін тереңдете  береді. Зеректігі жол басшы болған бала білімін əрмен қарай 
жалғастыра беруді көздейді. Сонымен ауыл ақсақалдарының батасын алып, білімін 
толықтыру мақсатында Хиуағаоқуға аттанады. Ата-анасы баласының талабына оң 
қабақтарымен қарайды. Əкесі оған əуелі Шопанатаға барып зират етуді тапсырыпты. Бекет 
Шопан ата басына үш күн түнеп, Ата аянымен Хиуа шаһарындағы Бақыржан қажы деген 
ғұламадан дəрі салуға жолға шығады. Бекет-Ата туралы аңыз бойынша ол Шопан-Ата 
дайындаған пыраққа мініп, Бақыржан қажыға жетіптідейді. Бекеттің келетінін күні бұрын 
біліп отырған Бақыржанқажы оны өзі дəріс беретін Шерғазы хан медресесіне табыс етеді. 
Бекет Əмір Темірдің ықпалымен салынған Хиуа қаласындағы Шерғазы хан медресесінде 
Мұхамадұлы Пақыржан  (Фахраддин) Пірден дəріс алып, 21 жасында елге оралады. 
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МҰРАГЕРЛІК ТҮСІНІГІ 
 

Жарылғас А., педагогикалық факультетінің 2 курс студенті 
Ғылыми жетекшісі - Сисекешова А.С.., тарих магистрі, аға оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал   

 
Мұрагерлік құқықтық қатынастар біркелкі сипат ұстанады. Бұл жағдайда мұрагерлік 

бойынша қатынастарды реттеудің алдыңғы тəртібіне қандай да бір өзгертулер жəне 
қосымшалар еңгізетін жаңа заң оны əрекетке еңгізуден соң туындайтын сол құқықтарға 
жəне міндеттерге қолданылады.   

Қазақ ұлттық заңнамаларының жалпы ережелеріне құқықтық шолу жасар болсақ ата 
заңымыз Конститутцияда мұра алуға кепілдік берілетіндігі.  

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің алтыншы бөлімінің 57, 58, 59, 60 
тараулары толығымен осы үлкен жəне күрделі институттардың бірі мұрагерлікке арналған. 
Бұл тараулар көлемінде мұрагерлік туралы жалпы ережелер, өсиет бойынша мұрагерлік, 
заңды мұрагерлік жəнемұра алу ерекшеліктері реттеліп заң нормаларымен бекітілген.  

Нақтылай түссек 1038 – 1045 баптары мұрагерлік құқығының жалпы ережелері мен 
оның азаматтық құқықтық қатынастарындағы ролімен ерекшеліктерін анықтайды, ал 1046 
– 1059 баптар көлемінде өсиет бойынша мұрагерліктің жалпы ережелері, өсиет мазмұнына 
қойылатын талаптар, оның заңды күшін бекіту ерекшелігі мен өсиеттік бас тарту реттері 
жəне өсиеттің орындалу ережелері көзделген, 1060 – 1071 баптары заңды мұрагерліктің 
кезектер шақыру ерекшелігімен жəне оны қорғау қарастырылған, соңғы 1072 –1083 баптар 
көлемінде мұраның ашылу орны, мерзімі жəне реттелуі мен үлестер мен болмаған 
мұрагерлердің құқықтары айқындалған. 

Көрсетілген түсініктің мазмұнын аша, азаматтық құқық жүйелерінің бір бөлімшесі 
болып мұрагерлік құқық табылатындығынан шығу керек. Бұл уақытта мұрагерлік туралы 
заңдылықтың əрекеті тек мұраны ашу сəтінде туындайтын қатынастарға ғана емес, 
сонымен қатар оларды туындататын қатынастарға тарайды. Азамат өсиетнаманы 
нотариалдық конторада рəсімдегенде, ол мұрагерлік туралы заңдылықтың əрекетіне түседі, 
бірақ мұрагерлік құқықтық қатынастың туындауына дейін əлі алыс, ал өсиет 
қалдырушының өзі барлық жағдайда оның субъектісі болмайды. Басқа жағынан, мұраны 
қабылдаған мұрагер мұраға құқық туралы куəлікті алуға бажды не мұраға салынатын 
салықты төлесе, ол мұрагерлік туралы заңдылықтың əрекет өрісінде болады.  

Мұрагерлік туралы заңдылық тарайтын қатынастардың шеңбері өте кең. Ал бұл 
көрсетілген түсінікті анықтауға əсер етеді. Мұрагерлік туралы заңдылықты құқықтық 
актілердің жүйесі ретінде жəне осы актілергеқосылған, мұрагерлік бойынша қатынастарды, 
яғни мұраны ашумен, мұрагерлік құқықтарды қорғаумен, жүзеге асырумен жəне 
ресімдеумен байланысты туындайтын қатынастарды реттейтін нормалар жəне өзге 
құқықтық ережелер сияқты анықтауға болады.Мұрагерлік туралы заңдылық кешенді сипат 
ұстанады. Бұл заңдылықта азаматтық құқық нормаларының үлесті салмаға жоғары. Бірақ 
ондағы өзге салалық болушылықтың нормалары болуын есептеп алып тастауға болмайды. 
Жер, қаржы, іс жүргізу жəне заңдылықтың жəне құқықтың басқа салаларының нормалары 
осындай. 

Заңның алға қарай өркендеуіне  қарамастан мұрагерлік институт өмірдегі бүкіл 
жаңалықтарды жүзеге асыруға мүмкіндігі əлі де қиындау. Тəжірибедегі мысалдарды 
көрсете келе мен мынандай тұжырым жасадым. ҚР заңында өсиет міндетті түрде нысанға 
сай жасалу керек. Азаматтар өсиеттерді куəландырғанда тұрғын жерлеріне қарамастан кез 
келген мемлекеттік немесе жеке нотариустарда куəландыруға құқылы. ҚР «Нотариат 
туралы»  6 бабы 2 бөліміне сəйкес жекеше жəне мемлекеттік нотариустардың нотариаттық 
қызметі жүзеге асырған кездегі құқықтары, міндеттері тең болады.  
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ АЯСЫНДАҒЫ АЛАШ ЗИЯЛЫЛАРЫНЫҢ ТАРИХИ 
ТҰЛҒАСЫ 

 
Жастлек Н., педагогикалық факультетінің 3 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Сүлейменова Д.Д., тарих ғылымдарының кандидаты, профессор 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 
 

Сан ғасырлар бойы отар елдің тепкісін, теперішін көріп өскен халықтың ұлттық 
санасы аз ғана уақыт ішінде жаңғырып кете алмайды. Алайда, азаттық аренасына жасылдай 
жарқылдап шыққан ширек ғасыр ішінде рухани жаңғырудың жаңа белесіне өтетін кез келді. 
Ал енді рухани жаңғырудың бір биігі тарихи сананы жаңғыртумен ұштасқанда ғана өз 
нəтижесін берері анық.  

Елбасы ескертеді: «Біз тарихтың сабағын айқын түсінуіміз керек. Революциялар 
дəуірі əлі біткен жоқ. Тек оның формасы мен  мазмұны түбегейлі өзгерді. Біздің кешегі 
тарихымыз бұлтартпас бір ақиқатқа – эволюциялық даму ғана ұлттың өркендеуіне мүмкіндік 
беретініне көзімізді жеткізді. Бұдан сабақ ала білмесек, тағы да тарихтың темір қақпанына 
түсеміз». Ұлт болып қалыптасуға қауіп төндіретін, дінді қара жамылып немесе қаба сақал 
қойып қорқытатын, енді бірде қантөгіс жасаудан шімірікпейтін сепаратистердің əрекеті 
тарихтың темір қақпанына оңай түсіреді. Өткен тарихтан тағылым алып, бүгінгі тарихқа 
сергек қарауға себеп пен салдар жеткілікті. 

Кезінде Алаш кайраткерлері ХХ ғасыр басындағы қазақ қоғамының мешеулігін 
қоғамдық-гуманитарлық ғылымдағы күрделі ахуалмен байланыстыра сөз қылғаны бекер 
емес. М. Дулатұлы 1914 жылы жазылған «Абай» мақаласында былай деген екен: «Қазақ 
басқа жұртпен үзеңгі қағысып, тең халық болып жасай алмауы тарихы, əдебиеті жоқтықтан. 
Тарихы, əдебиеті жоқ халықтың дүниеде өмір сүруі, ұлттығын сақтап, ілгері басуы қиын. 
Əдебиеті, тарихы жоқ халықтар басқаларға сіңісіп, жұтылып, жоқ болады… Қайдан 
өрбігенін, қайдан өскенін, ата-бабалары кім болғанын, не істегенін білмеген жұртқа, бұл 
талас-тартыс, тар заманда арнаулы орын жоқ» дегені бізге үлкен сабақ болады.  

Дəл осыдан 100 жыл бұрын еркіндікті, бостандықты аңсаған ата-бабаларымыз 
«Алаш» деп бар қазаққа ұран тастады. Сол тайғанақты тар жол, тайғақ кешуде өз өмірлерін, 
қасиетті жолда бастарын құрбандыққа шалды.  

Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтың айтқан мына бір сөзінде терең мағына жатыр «Кезінде 
«Алаш» партиясының жетекшілері ұсынған көптеген қағидалар күні бүгінге дейін өз 
маңызын сақтап отыр. Бұл ұлттық емес, патриоттық ұйым, алдына қойған мақсаты қазақ 
қоғамын бірте-бірте өзгертіп, оны осы заманғы шындыққа бейімдеу еді» .   

Алашорда үкіметінің жетекшілерінің бірі – Жаһанша Досмұхамедов – қазақ халқының 
өз заманындағы зиялы қауымының қатарында, қазақ халқының тəуелсіздігін, өз алдына 
тəуелсіз ел болуын армандаған жəне осы арман жолында бірталай тер төккен азаматтардың 
бірі. Оның Халел  Досмұхамедовпен бірге Күнбатыс Алашордасы, қазақ халқы үшін істеген 
істері 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістерді ақтауы жəне тағы да басқа жасаған еңбектері 
Ə.Бөкейханов, Құрамысов, Жүргенов секілді танымал адамдардың істерімен бірге пара-пар. 

Қорыта айтқанда, бүгінгі тəуелсіздігіміздің іргетасы, бастауы – осы Алаш арыстары: 
Əлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Жаһанша, Халел Досмұхамедовтер, Міржақып 
Дулатов, Мағжан Жұмабаевтың т.б. Ақ Тумен көтерген тегеурінге бергісіз батыл, 
мемлекетшіл жəне отандық идеясы болатын. Алаш қайраткерлері атқарған тарихи міндеттің 
зор маңызы да осында. 
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«МƏНГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫ - ҚҰНДЫЛЫҚТАР ЖАЛҒАСЫ 
 

Қамалхан Н., тарих факультетінің "Археология жəне этнология" мамандығының 1 
курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Қожақметова Г.К., тарих ғылымдарының кандидаты, аға оқытушы 
 

Л.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана 
 

Мəңгілік ел идеясы кеше ғана пайда болған ұғым емес. Ол сонау көне түркі дəуірінен 
бері қарай жалғасып келе жатқан идея. Біртұтас ел болу, Ел болып тарих дөңгелегінде 
жаншылып қалмай өз орынын сақтап қалу мақсаты көне заманнан келе жатқан қастерлі 
ұғым, мақсат. Сақтардың өз жерін қорғаудағы жанқиярлық ерлігі, Томирис патшайымның 
парсы патшасы Кирге «Мен үшін елімнің тəуелсіздігі бəрінен жоғары» деп жауап қайтарып, 
мыңдаған сан парсы əскеріне қаймықпай қарсы тұрып, сақтардың тəуелсіздігін сақтап қалуы 
əлі тарих беттерінде сақтаулы. Ерте орта ғасырларда жужандарға тəуелді болып темір 
балқытып беріп, темірші атанған түркілер тəуелсіздікке ұмтылып, Бумынның бастауымен 
күреске шығып, тəуелсіздіктерін алып, тарих сахнасына Түркі қағанаты деген алып мемлекет 
шықты. Орта ғасырларда «Əлемнің жылқылар патшалығы» деген атаумен шартарапқа 
танымал болды.  

Мəңгілік Ел болуды көксемеген түркі халықтары жоқ шығар. Шығыс Түркі 
қағанатының қағаны Білге қағанның «Күндіз отырмадым, түнде ұйықтамадым. Түркі халқын 
ел еттім, кедейді бай еттім, тонсызды тонды еттім» деген тас жазулардың өзінде Ел үшін 
деген қастерлі мақсат-мүдде айқын көрінеді. 15 ғасырдың ортасында құрылған Қазақ 
хандығынан бері Қазақ Елі өмір сүріп келеді жəне өмірін əрі қарай да жалғастыра береді. 
Қазақ елі тағдырдың талай теперішін көрді, тəуелсіздік үшін тарихтың сан түрлі тезінен өтті. 
Тездің сынынан өткен Қазақ елі үшін ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан ұлттық 
құндылықтарды жоғалтпай келешекке жеткізу қазіргі ұрпақ міндеті. Елбасымыз «Мəңгілік 
Ел-ұлттық идеясын» бекер алып отырған жоқ. Жаһандану заманында, жаһандық алып 
толқынға жұтылып кетпей, Мəңгілік Ел болып құндылықтарымызды жоғалтпай сақталып 
қалу. Бұл идеяны Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2014 жылғы Қазақстан 
халқына жолдауында біздің мемлекеттің ұлттық идеясы ретінде атап өткені белгілі.  

Содан бері Мəңгілік ел идеясы қазақстандықтардың санасына жетіп көкейіне ұялады 
жəне мақтаныш сезімін туғызуда. Ұлт көшбасшысының "Мəңгілік Ел" идеясы – 
тəуелсіздігіміздің тұғыры деген сөзі бар. Байқағаным «Мəңгілік Ел-ұлттық идеясына» 
оқушылардың үлкен сеніммен қарайтындығы, оның орындалатынына сенетіндіктері, ал бұл 
сезімдер кеудемде үлкен қуаныш ұялатты. Сөзімнің соңын Елбасымыздың мына жалынды, 
жүрекке мақтаныш, отан сүйгіштік сезімдерін ұялатар мына сөздерімен аяқтағым келеді: 
«Бəріміздің киелі атамекеніміз бар, ол – қазақтың Ұлы Даласы.  

Сол далада бабалардың ізгі аманатын орындау жолында біз құрған қасиетті Отанымыз 
бар. Ол – Тəуелсіз Қазақстан. Тəуелсіздік – біздің маңдайға басқан бағымыз, мəңгі сақтауға 
тиіс аманатымыз. Қасиетті Отанымызда қандай қиындықты да қайыспай қарсы алуға лайық 
өршіл рухты, азат ойлы, жасампаз халық бар.  

 
 Пайдаланған əдебиеттер:  
1. Назарбаев Н.Ə. «Қазақстан 2050» Қазақстан халқына жолдауы. Астана.2014.  
2. Назарбаев Н.Ə. «Қазақстан жолы-2050: бір мақсат,бір мүдде, бір болашақ» Қазақстан 
халқына жолдауы. Астана.2015.  
3. «Мəңгілік ел» құндылықтары негізінде мектеп мұражай қызметінде патриоттық тəрбие 
беру»:əдістемелік құрал/ құраст: Қаплиева А.Қ., Жапақова Г.К, – Ақтөбе: ПҚБАИ, 2016, – 
60б.  
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЗАХСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ПУТЕМ 
СТАНОВЛЕНИЯ СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Капшанов Т., студент 5 курса  

Научный руководитель - Любичанковский С.В., доктор исторических наук, профессор 
 

Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург 
 

Сегодня миру известны многие казахские писатели и ученые. Абай Кунанбаев, 
основоположник реалистической казахской литературы, Шокан Валиханов и его 
просветительская деятельность, Ибрай Алтынсарин, создатель первых учебников для русско-
казахских начальных школ. Они и многие другие, составляют часть обширной казахской 
интеллигенции, сложившейся путем получения дополнительного образования в русских 
школах, институтах и училищах, и тесного общения с русскими учителями, писателями и 
учеными. 

Целью работы является показать каким образом сложилась казахская интеллигенция, 
какие процессы влияли на нее, как менялась ситуация с течением времени. Изначально 
получая образование при мектебе и медресе, многие казахи продолжали учиться вместе с 
русскими детьми и студентами, в дальнейшем неся свои знания в народ. Активное участие в 
этом проявляла Российская империя, она поощряла казахских учителей ведших уроки на 
русском языке, повышающих свою квалификацию. Она же собирала только данные об их 
успехах, хотя изначально предполагался более жесткий контроль, который удалось избежать 
благодаря заинтересованности самих казахов, перед открывающимися дальнейшими 
перспективами и совместными усилиями обеих сторон. Медресе и мектебе смогли сохранить 
свою свободу, культурную независимость, взращивая будущую казахзскую интеллигенцию. 
Создавались новые русско-казахские школы, в том числе и школы для девочек. Успешному и 
эффективному обучению детей помогла «Казахская хрестоматия». И. Алтынсарин смог ее 
составить на казахском языке с русской транскрипцией. Будущий проводник системы 
Н.И.Ильминского, в которой главенствующая роль уделялась женскому образованию, 
ведению уроков на родном языке, обрел большой авторитет, к нему во многом 
прислушивались, вплоть до пересмотра самой системы.    

Так же находились добровольцы со стороны русских учителей, обучавших казахских 
специалистов методам преподавания, они вели уроки в новообразованных совместных 
русско-казахских школах. В школах Северо-Западного Казахстана преподавали 
профессионалы, знавшие в совершенстве казахский язык – это Григорьев, Спиридонов, 
Бабин, Медянская, Обухов, Лапшин, Мазохин, Сахаров, Цареградская, Бессов, Волчинский, 
Парфёнов, Белоконев, Хопов.  В работе даются статистические данные о количестве 
построенных школ, учащихся в них детях, плотность школ и училищ на территории обоих 
государств. Например, в 1887 г. состоялся первый выпуск Орской казахской учительской 
школы, что дало возможность с 1889 по 1891 г. открыть 7 одноклассных русско-казахских 
школы; Карабутанскую в 1887 г., Буртинскую (Актюбинский уезд), Джитыгаринско – 
Чубарскую и Убаганскую, Каратургайскую (Тургайский уезд), Аулиэкульскую 
(Кустанайскийуезд) и Миндыгаринскую (Челябинский уездя). В них обучалось 46 русских и 
165 казахских мальчиков. Указаны данные о создававшихся проектах по увеличению числа 
учеников и повышению эффективности обучающих программ.  

В конечном итоге, становление казахской интеллигенции произошло благодаря 
стремлению самих казахов к знаниям, готовности сотрудничать с Россией. Выросла 
эффективность обучения, стали появляться новые специалисты в самых различных областях 
наук. Произошел культурный обмен, русские и казахи учились друг у друга, дружба и 
взаимоуважение были основой тех отношений, которые сложились на рубеже прошлых 
веков.    
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АНТИ КЕҢЕСТІК «ҚАЗАҚ ХАЛҚЫН ҚОРҒАУШЫЛАР ОДАҒЫ» ҰЙЫМЫ 
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               Батыс Қазақстан инновациалық-технологиялық университеті, Орал 
 

Батыс Қазақстан облысы мемлекеттік мұрағат деректеріне сүйенсек, ұйым 1941 
жылғы қыркүйек айының соңына таман Орал облысы, Фурманов поселкесінде құрылған. 
Ұйымға «Қазақ халқын қорғаушылар Одағы» атауы да осы кезде берілген. Ұйымның негізгі 
ұйымдастырушысы Ғұбаш Əнесов.  

«ҚХҚО» өз жұмыстарын нығайта беру үшін ұйым мүшелерін жеке аудандарға бөлу 
жұмыстарын жүргізді. Əнесов Фурманов ауданына, Бажекенов Жəнібек ауданына, Құлбасов 
Жымпиты, Нұралин Жаңақала ауданына баруға тиіс болды. Казталова ауданына бару 
Мақұлбаев Қамалға жүктелді. Адамдарды аудандарға бөлу шамамен 1941 жылғы қараша 
айының соңына таман жүргізілген. Мақсаты 1942 жылы сəуірдің бірінші жұлдызына таман 
Батыс Қазақстан обылысының бірқатар аудандарында əскери көтеріліс ұйымдастыру. 
Осыған қажетті Батыс Қазақстан обылысының жағрафиялық картасын Əбілхайыров 
Байтұрған есімді азаматтан алған. Барлық аудандарда көтерілісті бір мезгілде бастау үшін 
шартты түрде хабар беруге келіскен. Мысалы Ғ.Əнесов көтерілісті 1942 жылы 5 сəуірде 
бастайтын болса, «Менің үйлену тойым 1942 жылы 5 сəуірде болады» деген жедел хат 
жолдайтын болған. Ғ.Əнесов Фурманов, Жəнібек жəне Жымпиты аудандарында көтерілісті 
бір мезгілде бастауға тырысқан. Көтеріліс уақытын 1-сəуір деп белгіледі. Жердің беті өте 
лайсаң кезі болғандықтан, машинамен қозғалушыларға қиын, керісінше өздері салт атты 
əскерді пайдаланғысы келген. Ұйымды қаржыландырудың төте жолы ретінде банкіні тонау 
да ойластырған еді. 

«ҚХҚО» ұйымының контрреволюциялық жұмысын жандандыруға серпін берген 
мəселе мынандай еді. 1941 жылғы қыркүйек айының екінші жартысында Ғұбаш ұйым 
мүшелері Молдағалиевке, Бажекеновке жəне Тұрымовқа қазақ халқына үндеу жасайтын 
контрреволюциялық үнпарақ жасап шығарудың қажетілігін айтады. Ортақ пікірге келген 
олар үнпарақты жазып, оны ауыл сыртындағы иесіз жер үйде талқылайды. Оған 
Молдағалиев, Бекежанов, Əлиев қатысқан. Біраз күнге созылған үнпарақ жобасын талқылау 
оны дарялауға ұласады.  

Жасырын баспаханада «ҚХҚО» ұйымының мүшелік билеттері де басылып шыққан. 
Мүшелік билеттің мəтінін Əнесов пен Құлбасов құрастырған. Шрифтілерді Əнесов пен 
Молдағалиев терген. С.Молдағалиев «60 билетті басып шығару үшін қағаз дайындалды. 
Бірақ бұл жоспарымыз жүзеге аспады, себебі 13 билет бүлініп қалды. Бар болғаны 10 билетті 
басып шығардық» - десе, Əнесов: «Билеттің бірінші бетін тергенде билеттің ұзын-ырғасы 
100 данадай болды. Бірақ ішкі бетін басқан кезде оның бірнеше данасы бүлініп қалды. 20 
билеттен 11-і шамаға келерліктей болып шығып, мен оларды толтырып ұйым мүшелеріне 
таратып бердім. Билеттерді басуға Молдағалиев пен менен басқа ешкім қатысқан жоқ», - 
дейді. 

Ғ.Əнесов КСРО НКВД-сы жанындағы айрықша кеңестік шешімі бойынша ату 
жазасына кесілді.РСФСР қылмыстық кодекісінің тиісті баптары бойынша ұйым мүшелері 
С.Бажекенов, С.Молдағалиев, Ғ.Тұрымовтар он жылға, С.Шорабаев, М.Нұрəлин, 
И.Мұхамбетқалиев сегіз жылға, қалғандары бес жылға бас бостандықтарынан айырылды. Қ. 
Сапаралин 1942 жылдың 7 желтоқсанында НКВД қызметкерлерінің соққысынан қаза тауып, 
ісі тоқтатылды. 

Қорыта айтқанда,ел басына күн туғанда ұлт мүддесін бəрінен жоғары қоятын дарабоз 
саңлақтар ғана – алғы шепке суырылып шығатыны мың мəрте делелденген аксиома. Ал ерлік 
һəм батырлық дəстүр – халық мерейі, ұлт мақтанышы ретінде жас ұрпаққа қызмет жасайды. 
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XX  ғасыр басындағы қазақ қоғамы жағдайында білімді жəне саналы азаматқа 

ұлтшылдық ұстанымында болмау мүмкін емес-тін.Міржақып Дулатұлы  айтқандай сол 
тарихи кезеңдегі қазақ қоғамында «шын ұлтшылдықтың өзі аз еді.Ұлтшыл еместердің көбі, 
өзімшіл, дəрежеқұмар, зорлықшыл еді».Бұл мезгілдегі қазақ ұлтшылдығының өзі 
ағартушылық сипат алды.Бұл тұрғыдан алғанда ол Абай мектебінен шыққан ұлтшылдық , 
яғни өз ұлты-қазақ елінің  кемшілігін ашық сынға алып, онымен ымырасыз күреске шыққан 
сыншыл əрі қорғаныстық ұстанымдағы ұлтшылдық болатын. 

XX  ғасыр басындағы ұлт зиялыларының алдына қойған міндеті қазақ деген «халқын 
ұлт деңгейіне көтеру», өз елін «жат үстемдіктің тепкісінен құтқарып өз мекемелеріне ие, 
тəуелсіз бір жеке тұлғаға айналдыру деген болатын ,  М.Шоқай». Осы мұратқа жету жолында  
Алаш зиялылары халық бұқарасымен тығыз қарым-қатынас ұстай отырып,  ұлттық сананы 
қалыптастыруға, мемлекеттік құрылым құруға  тырысты. 

Алаш зиялыларының негізгі назар аударуға тура келген мəселесі, қазақ халқының 
ұлттық тілінің, білім жүйесінің, жаңа сатыдағы ұлттық мəдениетінің,  ұлттық бірегейлік пен 
санасын қалыптастыру, осы жолда олар жан аямастан қызмет етті. 

Басқаша айтқанда, ағартушылық ұлтүшін ұйытқы элемент міндетін атқарады.Сол 
сияқты ұлтшылдықтың да түпкі мақсат-мұраты бар.Отарлық езгі жағдайындағы елдер үшін 
ол ұлттық мемлекеттілікті  жаңғырту немесе оны қалыптастыру.Ұлттық мемлекет азаттық 
жолына түскен елдің территориялық тұтастығы мен еркін дамуының кепілі екенін Алаш 
зиялылары ғасыр басында ұғынып, сол жолда қызмет етті. 

Ғасыр басындағы ең өзекті мəселе қазақ халқы үшін – жер мəселесі болды.Осы 
мəселені шешу жолында Алаш қайраткерлері қызмет етті. 

1917 жылы патша тақтан құлаған соң, Алаш зиялылары саяси күреске шықты.Ендігі 
алдағы тұрған мəселе қазақ мемлекеттілігін құру міндеті тұрды.Бұл міндетті орындау 
жолында, қазақ халқының саяси бірлігі жəне саяси сауаттылығы өте қажет еді.Осы бағытта 
қазақ халқының арасында үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу барысында Алаш қайраткерлері 
тынбастан қызмет атқарды.Бұл қызмет қазақ жерінде əр облыста жəне уездерде қазақ 
сьездерінің шақырылып, өткізілуі болатын. 

 
 Пайдаланылған əдебиеттер тізімі: 
1. Тұрсын Жұртбай. «Біртұтас Алаш идеясы»; «Хантəңірі» баспасы - Алматы,  2006 ж.-10 б. 
2. Сүлейменова Д.Д.  «Алаш қозғалысы жəне Жаһанша Досмұхамедов» «Ағартушы» - Орал, 
2010 ж .-67 б. 
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Оренбургский государственный педагогический  университет, Оренбург 
 

После присоединения северных казахских земель к Российской империи начался 
процесс приобщения казахского населения к российскому обществу. Это стало одной из 
важнейших задач внутренней политики России на восточном направлении. Решение такого 
долгого и непростого процесса, целью которого было привести казахов к образовательному 
российскому уровню через оседлость, выпало Оренбургской губернии, как форпосту России 
в степях кочевников. 

Необходимость в учебных заведениях, как центру культурного влияния России на 
казахское общество, особенно остро ощущалась в XVIII веке, когда был заложен Оренбург 
[1]. Именно с этого момента начинаются тесные контакты русских и местного населения, 
которое в своей основе было кочевым. Постоянные набеги кочевников вынуждали 
администрацию губернии принимать военные меры.  

Однако насильственный путь носил негативизм для двух сторон конфликта. Выход из 
сложившейся ситуации российское общество видело в мерах по увеличению осёдлости 
казахов с помощью деятельности образовательных и религиозных учреждений, которые 
действовали бы через призму про российской политики. Образование местных инородцев 
становится одной из приоритетных задач, которые должны были решить проблему мирного 
взаимодействия казахского и российского обществ. Сама сложность пути образования 
заключалась в том, что казахи были в основном кочевниками, и лишь небольшой процент 
был оседлым. С этого момента начинаются судьбоносные для всего казахского общества 
дни, которые стали залогом роста образовательного уровня всех казахов и сближения их с 
российским обществом.   

Организатором первых школ на Урале стал русский историк, государственный 
деятель Василий Никитич Татищев. Причину образования инородцев В. Н. Татищев 
объяснял тем, что дети мурз, старейшин и прочих глав племён должны учиться русской 
грамоте, только так местное население сможет мирно взаимодействовать с русскими, а в 
дальнейшем даже принять православие. Грамотных иноверцев В.Н.Татищев предлагал 
прировнять с русскими дворянами.  После В.Н.Татищева образование, как инородцев, так и в 
целом шло не значительными темпами.  В.Н.Татищев ратовал за образование в провинции и 
именно его начинания стали прологом дальнейших преобразований в образовании 
Оренбургской губернии [2]. 

 
 Список литературы: 
1. Денисов Д.Н. Исторические мечети Оренбурга.// Мечети в духовной культуре татарского 
народа (XVIII в. – 1917 г.). – Казань: 2006. — С.53-72. 
2. Кузьмин А.Г. Татищев. - 2-е изд., доп. - М.: Молодая гвардия, 1987. — 368с. 
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Идея патриотизма занимает особое место в развитии современного общества. 

Проблемы воспитания патриотизма среди подрастающего поколения особенно актуальны в 
быстроменяющихся условиях развития общества. Казахстанский патриотизм - имеет свои 
особенности, так как Казахстан является сложившимся в процессе исторического развития 
полиэтническим государством, с историей проживания здесь более 130 народов.  
Патриотизм казахстанцев сегодня основан на чувстве гордости граждан за свою страну, 
которая в отличии от других постсоветских государств, сумела избежать межэтнические 
конфликты и вырваться на лидирующие позиции на мировой арене и стать 
консолидирующим духовно-политическим фактором евразийской интеграции.  Необходимо 
учесть, что формирование нового патриотизма невозможно без исторического самосознания 
коренного народа, так как это дает возможность осознания необходимости сохранения 
исторического наследия своего государства.  

История казахского народа представляет собой важнейшую часть всемирной истории 
и кочевой цивилизации, поэтому ее изучение занимает важное место в формировании 
казахстанского патриотизма и исторического сознания подрастающего поколения и 
уважительного отношения со стороны других национальностей. Другим аспектом 
воспитания молодых казахстанцев является воспитание толерантного сознания и поведения. 
Именно казахстанская модель межэтнической толерантности и общественного согласия, 
является объектом обсуждения во многих странах мира.  Проблемы воспитания 
толерантности становятся особенно актуальными в наши дни в связи резким усилением 
этнорелигиозных противоречий в мире, а также проникновением в Казахстан различных 
форм этнорелигиозного экстремизма и радикализма. Пробелы в воспитании молодежи могут 
содержать опасность для преемственности традиций межэтнической и 
межконфессиональной толерантности населения полиэтнического Казахстана.  
 Молодежь, как один из общественно активных слоев населения, именно в силу 
максимализма, активности легко может вступить на путь неверного толкования религиозных 
аспектов. Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через средства массовой 
информации проникают в семью, школу. Поэтому, необходимо активизировать процесс 
поиска эффективных механизмов воспитания в духе толерантности. Эти и другие вопросы, 
требуют повышенного внимания как со стороны государства, так и общества.  Современные 
исследователи высказывают мнение о том, что воспитание толерантности в человеческих 
отношениях, формирование менталитета толерантности является стратегической задачей 
образования в XXI веке.  

Формирование патриотизма и толерантности в условиях глобализации способствует 
воспитанию граждан ответственных за настоящее и будущее мира, в котором они живут, 
открытых восприятию других культур, ценящих свободу и культурное наследие своего и 
других народов.  
  Список литературы:  
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АЛАША БАЙБАРАҚ БАТЫР 
 

Қарабалина Н., педагогикалық факультетінің 2 курс студенті 
Ғылыми жетекшімі - Дəуесова А.Ж., тарих магистрі, аға оқытушы 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал   

 
 Шамамен ХV ғасырдың басында өмір сүрген. Руы шежіре бойынша  Алаша – Ақберлі 
Атымас – Сары – Қожамберлі – Құдайберді болып тарайды да, содан Құдайғұл, Ботпанай, 
Балта, Қойсары, Төле деген бес бала дүниеге келеді. Міне, осындағы Құдайғұлдан Байбарақ, 
ал Ботпанайдан Бəйсеу туады. Алаша Байбарақ батыр тарихшылардың зерттеуі бойынша 
Байбарақ қорымында жерленген, барлық Алашалар жиналып басына 11 метрлік биік мазар 
тұрғызып, 2013 жылы басында той өткізеді.  
 Ақжайық ауданы, Базаршолан ауылы аумағындағы ескі қорымда Байбарақ батырдың 
кесенесі ашылды. Аумағы сегіз қанат киіз үйдің көлеміндей болып қаланған кесененің 
сыртқы келбетінде киіз үйдің нақыштары менмұндалап-ақ тұр. Есігінің маңдайшасына 
«Байбарақ ата» деп жазылып, бес қаруы қабырғаға ілулі тұрғандай қылып тастан қашалыпты. 
Батырдың мұсылмандығын білдіретін дулығасының сəлдесі де көрсетілген. Кесененің 
сыртқы безендірілуінен бабаның еліміздің азат, бейбіт күнін аңсағандығын білдіретін 
шапағын шашқан күн бейнесі де табылады. Қазақы ою да үйлесім тапқан. Сəулеті келіскен 
кесененің авторы - бұған дейін Сырым, Мұхит бабалардың облысымыздағы ескерткіштерін 
салған маңғыстаулық шебер Ермұхамбет Əлиев. Құрылысы тура екі айда аяқталған. Биіктігі 
- 11, ені 6 метр. Басты құрылыс материалы ретінде Үстірттің ақ тасы таңдалыпты. Оның 
ерекшелігі - жауын-шашын мен желге одан сайын қатая түсіп, беки береді екен. - Бұл - 
ескерткіш кесене, оның астында батыр бабаның сүйегі жатқан жоқ Рахметжанов.. Ұрпақ тəу 
етер кесенені Байбарақ Құдайқұлұлы жатырған қорымның қасына тұрғыздық. Қорымдағы 
құлпытастар ескіріп, олардағы қаріптерді оқу мүмкін болмағасын, батырдың зиратын дəл 
табу қиындау. Қателесіп, басқа адамның басына ескерткіш қоюға да болмайды, - дейді 
кесене құрылысын ұйымдастырушылардың бірі, маңғыстаулық кəсіпкер Асылбек Бисембаев. 
Тарихи ескерткіштің ашылуына халық Маңғыстаудан, Атыраудан, Ақтөбеден, Астанадан ат 
арылтып келіпті. «Қор құрылғанын, кесене тұрғызылғанын естіп, Ақтөбе облысынан арнайы 
келдім. Байбарақ - тек Кіші жүздің ғана емес, иісі қазақтың ортақ батыры. Оның батырлығы 
көпке үлгі болып, есімі тұтас бір рудың ұранына айналған [1]. Халық арасында ерлігін 
баяндайтын əңгімелер баршылық. Ол туралы көп іздендім, əлі де мəліметтер табылатынына 
сенімдімін», - дейді тарихшы Ибраһим Ермекбаев. Батырдың рухына Құран бағышталды. 
Жан-жақтан келген ғалымдар, өлкетанушылар батыр туралы білгендерін жиылған көпке 
əңгімеледі. Батыр туралы жиналған деректер топтастырылған «Байбарақ батырдың бастауы» 
атты кітапша таратылды. - Байбарақ батыр туралы марқұм тарихшы-ғалым Исатай 
Кенжəлиев 1997 жылы облыстық «Орал өңірі» газетіне мақала жазды. Іздене келе батырдың 
сүйегі осы қорымда жатқанын білдік. Ұрпақтарын іздестірдік. Батырдың ұрпағы ақын Кама 
Хамиқызының аузынан біршама тарихқа қанық болдық. «Байбарақ батыр» деген аймақтық 
қор құрдық. Мемлекеттен қаржы сұралған жоқ, бұл - халықтың тұрғызған кесенесі. Мамыр 
айында дəл осы жерде ас берілу жоспарлануда. Ұлы бабаларды ұлықтау ұрпаққа керек, - деді 
осынау игі іске бастамашы болып жүргендердің бірі, танымал əнші Сағадат Рахметжанов [2, 
78-80 бб ] . 

 
 Пайдаланған əдебиеттер: 
1. Байбарақ батырдың бастауы, Арыс баспасы, Алматы қаласы, 2013 ж. 
2. С. Абдрахманов, Алаша. “Полиграфсервис” баспасы, Орал қаласы, 2016 ж. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ МҰСЫЛМАНДЫҚ ЖƏНЕ ЖАҺАНДАНУ 
 
Қаратаев Б., тарих факультетінің "Археология жəне этнология" мамандығының  4 

курс студенті 
Ғылыми жетекшісі - Қожақметова Г.К., тарих ғылымдарының кандидаты, аға 

оқытушы 
 

 Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана 
 
Бүгінгі күні ислам діні еліміздегі бейбіт қарым-қатынас орнатудағы қазақ халқының 

ынтымақтастығы мен бірлігінің рухани негізі болып отыр. Қазіргі кезде ұлттық 
ерекшеліктерімізді, дінімізді, əдет-ғұрпымыз бен дəстүрімізді қайта түлетіп, бəрін толық 
қалпына келтіруге тамаша мүмкіндік туды. Осы XX1 ғасырдың əлемдік қатынастардың ішкі 
тəртібі мен даму бағыты айқын сипат алған шақта, діннің шын мəніндегі өркениетті, адами 
тəрбиені, демократияны ұлықтайтын асыл қасиеттерін халыққа жеткізу, насихаттау – 
халқымыздың рухани кемелділігін арттырудың кепілі жəне еліміздің қауіпсіздігінің құрамдас 
бөлігі. Міне, сол себепті де өз дінімізді дамыту мен оны тиімді пайдалана білу – бəріміз үшін 
үлкен тарихи, азаматтық сын деуге болады. 

Соңғы жылдарға дейін қазақ мұсылмандығы біртұтас, басқа діни ағымдар мен 
секталарға өтіп кетуден, ішкі жіктелуден, өзара талас пікірлер мен қым –қиғаш тартыстардан 
тыс болатын. Сондықтан да қазір еліміздің діндарлары, ұлттың зиялы қауымы, жалпы 
қоғамдық жамағат бұл қауіпті дертке тосқауыл қоюды іздестіруде. Дініміздегі бұндай 
ахуалдың орын алуын көпшілік еліміздегі демократиялық түбегейлі өзгерістеге байланысты 
қалыптасқан түрлі ағымдар мен секталардың еркіндігімен, наным –сенім бостандығымен 
түсіндіреді. Сондықтан бұл аты шулы, барша мұсылман əлемін қынжылтатын идеологиялық 
шапқыншылықтың жаңа түрі. Ал қандай да болмасын шапқыншы қарсыласының осалдау 
тұсын көздейтіні де белгілі. Осыған қарағанда біздің рухани ахуалымыздың, 
идеологиямыздың осал тұсы осы дін мəселесі болса керек. Дін саласындағы шабуылдардың 
үдей түсуінің себебі де осында. Қазіргі кезде бұл идеологиялық шабуылдар дін шеңберінен 
шығып  ел тыныштығын сақтау мəселесінде халқымыздың алаңдаушылығын туғызып отыр. 
Ислам дінінің рəсімдеріне қазіргі заманғы əлеуметтік процестермен, нарықтық экономияның 
талаптарына сəйкес осы заманға лайықты жаңартулардың енгізіліуі қажет.Ал, қазіргі кезде 
ислам дінінің рəсімдерін жаңарту, оларды жаңа заманның талаптарына сəйкестендіру – 
ұлтымыздың бүкіл рухани өмір-салтын жаңартуының жəне одан əрі дамытудың айқын 
белгісі. 

Шын мəнінде ислам дінінің негізгі қағидалары – гуманизм, адамгершілік, адам 
құқығын қорғау, мұсылмандарды ізгілікке, тақуалылыққа бағыттап, ысырапшылыққа 
əруақытта қарсы тұру. Жоғарыда айтылған, марқұм болған адамның жетісін, қырқын, жүзін, 
жылын беру біздің дінімізде де, Құранымызда да жоқ дəстүр. Бұндай рəсімдер, əсіресе мал 
шалу салты ислам шариғатына негізделген емес, ол мал өсіруші болған қазақ халқының 
экономикалық өмір – салтынан туындаған. Əрине, сан ғасырлар бойы халқымыздың сүйегіне 
сіңіп кеткен əдет-ғұрпы болғандықтан   оқасы жоқ деуге де болар. Бірақ көпшілік осы күнге 
дейін бұл дəстүрді ислам дінінің қағидасы деп түсініп, ысырапшылыққа баруға 
болмайтынын есте ұстамайды.Жаңғырту мен модернизациялау – діни дəстүріміз бен əдет-
ғұрыптарымызды, халқымыздың рухын көтерер жол болуы шарт. Осы істің нəтижесі – 
еліміздің 70 пайызын құрайтын мұсылман халықтарының діни тұрақтылығын нығайтып, 
рухани бірлігін берік орнатуға бағытталған маңызды іс-шаралардың бірі болар еді деген 
ойдамыз.                  
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XIX Ғ. 30-50 ЖЫЛДАРЫНДА АРАЛ – СЫР ӨҢІРІНДЕ ҚАЛЫПТАСҚАН 
САЯСИ – ƏЛЕУМЕТТІК ЖАҒДАЙЫ 

 
Құдайберген А., педагогикалық факультетінің 4 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Құраманалин С.Б., тарих ғылымдарының кандидаты, профессор 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 
 

Сыр бойы мен Арал өңірін мекендеген  қазақтар  18-19  ғасырда əсіресе, кіші жүз 
ханы  Əбілхайырды Барақ  сұлтан өлтіргеннен кейін, оңтүстіктегі  Қоқан, Хиуа хандарының 
шапқыншылығынан көз ашпады. Қажыған, азап   шеккен, ар-намыс тапталған  халықтың 
қайғы  қасіретін  жеңілдетуді,елінің  егемендігін, туған жерінің тəуелсіздігін сақтап қалуды 
ойлаған  дала байырлары  өз мңайыындағы руларының  басын біріктіріп , жан –жақтан  
анталаған  жауға қарсы тұрды, сондай елім деп еңіреген, бар саналы ғұмырының жетпіс 
жылың  жаулармен жағаласып  өткізген  батырлардың бірі – көзінің  тірісінде – ақ аңызға 
айналған  Жаңқожа Нұрмұхаметұлы. Ол XIX  ғасырдың бірінші шірегінде  Хиуаның 
зұлымдығына  қарсы күрескен Арынғазы Əбілғазиевтің істерін ілгері жалғастырды.  

1836  жылы Жаңқожа  өз  жауынгерлерімен бірге Əмудария  мен Сырдария  арасында 
орналасқан  Хиуаның  тұрақты  əскерлеріне  қарсы күрес бастады. 1842 жылдың   күзінде   
оның  əскері  хиуаның ірі бекінісі  Бесқаланы қиратып, қала коменданты  Бабажанды, 
сондай-ақ  оның баласы  Майқараны тұтқынға алды. Қазақтарға қатыгездік  көрсеткені  үшін 
Бабажан қазыққа отырғызылды, ал оның баласы жас болғандықтан босатылып  жіберілді. 
1843жылы Жаңқожаның жасағы  Қуандариядағы Хиуа  бекінісін  қиратты, ал 1845  жылдың 
көктемінде  Хиуа ханы Сырдарияның төменгі ағысындағы  қиратылған  бекіністерді қалпына  
келтіру үшін жіберілген  саны екі мың адамға жететін хиуа  əскерін тас –талқан етіп қиратты. 
1847 жылы Жаңқожа саны  көп жасағымен Хиуаның Қожанияз қала бекінісін қираттты, 
бекініс  гарнизонының тас – талқанын шығарды.  Ресй Арал өңірін жаулап алуы халық 
бұқарасының жағдайын жеңілдетпеді. Салықтың екі есе көбейтілуі, қоныс аударушылар  мен 
шенеуніктердің пайдасына қазақтардан суармалы жерлерінің алып койылуы  Ресей 
отаршылдығының Хиуа  қолшоқпарларының отарлауынан еш артықшылығы  жоқ екеніне 
барған сайын қазақ шаруаларының көзін жеткізе түсті . 1856 жылғы желтоқсанның аяғында 
Қазалыны көтерілісшілер қоршап алды.  

Көтеріліс талқандағаннан кейін  Сырдариядағы екі жақты отаршылдық езгі 
бұрынғысынан да күшейе түсті. Сырария бекінісінің  билігіндегі аумақта  жазалау отрядтары 
қимыл жасады. Қазақтың  көптеген  сұлтандары, старшындары, билері патша өкіметіне 
қызметке көшіп, шекаралық бастықтардың  пəрменің құлақ кесті орындаушылары, 
Сырдарияның төменгі  ағысында патшалық отаршылдық саясаттың уағыздаушылары болды. 
Арал өңірі қазақтарының  көтерілісі шағын халықтық бой көрсету  болды. Оған əр түрлі  
руларға жататын қазақтардың едəуір бөлігі қатысты. Көтерілісшілер    арасында Кішкене  
шекті руларына  жататын қазақтар  басым болды. Көтерілісті прогресшіл деп санау лəзім, 
өйткені ол отаршылдық езгіге қарсы бақытталады. 1856 жылы 19- 23 желтоқсан аралығында  
көтерілңсшңлер  тобы патша əскерлерінің  майоры Булатов қолбасшылық еткен екінші бір 
отрядпен шайқасты. Көтерілісшілермен шешуші шайқас 1857 жылы 9 қаңтар да  Қазалыға 
жақын жердегі  Арықбалық мекенінде жүрді. Жаңқожа  сарбаздарының   шабуылы 
сəтсіздікпен  аяқталып, аман  қалғандары  бытырап  тарап кетті. Ауыр жараланған  
Жаңқожаны  сарбаздар  шайқас  болған жерден алып шығып,қауіпсіз жерге жасырды. 
Жеңілуінің басты себебі , оның жете  ұйымдаспағаны  жіне ол кезде күшті қаруланған  патша 
əскерлеріне , ешқандай зеңбірегі, ататын  мылтығы да жоқ, қазақ жасақтарының қарсы тұруы 
мүмкін  емес еді. Көтерілістен кейін Жаңқожаның өзі халықтан бөлініп, тек бидің қызметін 
атқарды, кейін оны жаулары опасыздықпен өлтірді.  Бірақ осыған қарамастан Жаңқожа 
Нұрмұхаметұлы басқарған 1856-1857 жылдары болған Сырдария қазақтары көтерілісінің 
тарихи маңызы өте зор.  
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КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ В КОНТЕКСТЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ 
«МƏНГIЛIК ЕЛ» 

 
Нурбаев Т., студент 1 курса исторического факультета 

Научный руководитель - Кожакметова Г.К., кандидат исторических наук, старший 
преподаватель 

 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Астана 

 
С момента обретения независимости наша республика, разрабатывает и внедряет 

новые, концептуальные и стратегические проекты. Национальная идея Мəңгілік Ел, это 
составляющая основа Современного Казахстанского Патриотизма, которая вдохновляет на 
такие ценности как высокая духовность, национальное единство, мир и независимость.  
Культурное наследие в контексте национальной идеи «Мəңгілік Ел» в художественном 
образовании раскрывает в будущих специалистов формирование национального 
самопознания, развития исторической памяти, бережного отношения к национальной 
культуре, духовному наследию в целом и умение преодолевать этнические стереотипы.  

Культурное наследие в контексте национальной идеи в современных условиях 
глобализации общества представляет собой сложную систему, где в качестве элементов 
можно выделить разные культуры: этническую, национальную, массовую, элитарную. 
Влияние ценностей «Мəңгілік ел» и модернизация художественного образования возможна 
только тогда, когда существует преемственность художественных ценностей и способов 
художественно-творческой деятельности. Влияние культурного наследия является одним из 
отличительных признаков современного этапа в модернизации художественного 
образования и развития.  Этот факт отмечали практически все исследователи, которые 
подчеркивают, что историческая эпоха на рубеже веков характеризуется прежде всего 
расширением и углублением глобальных процессов.  

Национальная идея ориентируется на формирование творческой личности благодаря 
новым информационным технологиям идеи, символы, знания и учения, накопленные тем 
или иным этносом, получают широкое распространение, способствуя формированию у 
разных народностей более точного представления о том, что собой представляет та или иная 
культура.  Культурное наследие в контексте национальной идеи представляет совокупность 
культурных ценностей, имеющих государственное значение.  

Эффективность самоидентификации личности, ее становления как полноправного 
члена мирового сообщества во многом определяется уровнем образованности, причем под 
образованием понимается не просто приобретение знаний, а формирование мировоззрения, 
духовности, повышение кросс-культурной грамотности. 

Культурное наследие в контексте национальной идеи - это изучение, возрождение 
историко-культурных традиций, восстановление и сохранение культурного наследия, 
пропаганда культурного наследия за рубежом.  

 
 Список литературы:  
1. Обращение Ассамблеи народа Казахстана к гражданам страны (Астана, 17января 2014 г.).  
2. Доктрина национального единства Казахстана, 2010 г.  
3. Жолдубаева А.К. Многомерный образ человека в контексте казахской традиции//Успехи 
современного естествознания. - 2011.  

 
 
 
 
 

 



 

116 

 

УФА ҚАЛАСЫНДА «ҒАЛИЯ» МЕДРЕСЕСІНДЕ ОҚЫҒАН 
ҚАРАБАЛИН ҒАБДОЛКƏРІМ 

 
Сисенова Д., педагогикалық факультетінің 1 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі - Сүлейменова Д.Д., тарих ғылымдарының кандидаты, профессор 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 
 
Сонау қиын қыстау кезеңде көптеген қазақ зиялылары мен беделді тұлғалары «Халық 

жауы» деп танылып, қуғынға ұшырап, жер аударылып, кейбіреулері өлім жазасына кесіліп 
қатаң тағдырды басынан кешті. Бұл Кеңестік идеологияның қазақ елінің тарихында 
қалдырған  қайғылыда қасіретті кезеңі болды. Соған қарамастан өз елінің патриоты, 
жанашыры бола білген,қазақ зиялыларына басымды иемін. Осы бір ерліктің көрінісі ретінде 
мен бүгінгі конференцияда Қарабалин Ғабдолкəрім туралы сөз қозғамақпын.Қарабалин 
Ғабдолкəрім 1891жылы  Қызылқоға ауданының Қарабау деген жерінде дүниеге келді.  Оның 
əкесі - Есенұлы Қарабала [1].  

Ғабдолкəрім əкесінің үшінші ұлы, ағасы - Қабдырахман мешіт ұстанған молда болған, 
олар кеңес үкіметі тарапынан қудаланып, мешіті жабылып, қонысынан да аластатылған. 
Ғабдолкəрім елге беделді, ауқатты адамның баласы жоқшылық көрмей еркін өскен, 
жастайынан оқу, өнерге бейім болған. 

Қарабалин Ғабдолкəрім – 1916-1918 жылдары «Ғалия» медресесінде оқыған. Кейін 
Атырау облысының Қызылқоға ауданында 20 жыл ұстаздық еткен. Осы орайда  «Ғалия» 
медресесі  туралы айтып кетейін. Медрессе Уфада 1906 жылы ашылып, 1918 жылы Кеңес 
үкіметінің пəрменімен жабылды [2].  

Ғабдолкəрімнің  əйелі Қадишаның айтуынша: «тек өзі білетін Тайпақ ауданынан сол 
жылдары 25 оқытушы тұтқындалған. Соғыс жылдарында  Қадиша шиеттей төрт баламен 
(Үміт, Мүгілсін, Сабыр, Ғалымжан) көп ауыртпашылықты басынан кешіреді.Қарабалин 
Ғабдолкəрім сотталған кезде Қадишаның балаларының үлкені он үште, кішісі əлі жасқа да 
толмаған еді. Қадишаға  «халық жауының» балаларын асырап бағу, білім беру оңайға түспеді 
[3].         

Қарабалин Ғабдолкəрім ақыры саяси қуғын-сүргінге ұшырап, 1938 жылы Орал 
қаласында ату жазасына кесілген. Бірақ Кеңестік идеологияның құрбаны болған Қарабалин 
Ғабдолкəрім 09.06.1989 жылы үкімет қаулысымен толықтай ақталады. Содан кейін оның 
балалары ол туралы газет беттерінде жариялаған мақалаларды оқып, əкесі жайлы көптеген 
мағлұматтар жарияланған. 
 Қарабалин Ғабдолкəрім отан үшін жанын пида қылып, ел басына зобалаң күн  
түскенде тағдыры тəлкек болып, əділетсіздіктің құрбаны болды. Халқына қалтқысыз қызмет 
етіп ел абыройына кенелген адам. Мен үшін Қарабалин Ғабдолкəрімнің есімі қазақ елінің 
тарихында алтын əріптермен жазылады деген сенімдемін. Бұл тұлға жөнінде əліде болашақта 
зерттеймін деген үміттемін. 
 
 Пайдаланылған əдебиеттер:  
1. «Атадан аманат», С. Ғабдолкəрім, Ақтөбе, 2008 ж. 
2. «Ана тілі» газеті, №17. 05.05.2010 ж. 
3. «Жазықсыз атылғандар туралы ақиқат» С. Ғабдолкəрімов. «Атырау», 19.10.2002 ж. 
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Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Астана 
 
Бұл түбектің сұлу табиғаты алғаш қалыптасқан кездегідей сақталып, бейне бір 

мəңгілік уақытты тоқтатып қойғандай əсер береді. Тек мыңдаған жылдық тарихы бар 
архитектуралық ескерткіштер мен тарихи-мəдени мұраның керемет объектілері мен бұл 
жерді бұдан бірнеше ғасырлар бойы мекен еткен халықтардың көзіндей болып сақталып 
қалған жəдігерлер тілсіз сыр шертеді. Ескерткіштердің дені жергілікті ақ қардай ұлутастан 
тұрғызылса да, замана сынына төтеп беріп, олардың жел-судан қалай аман қалғаны 
таңғажайып нəрсе. Маңғыстау облысының тарихи жəне археологиялық зерттеуі жеткілікті 
зерттелмеген, тіпті өте аз зерттелген. Маңғыстау жері тарихи ескертки ескерткіштерге, 
этнографиялық мұраға қаншалықты бай болса, зерттеулер мен археологиялық қазбаларға 
соншалықты кедей. Ал өлкенің экономикалық жандануының ықпалынан белгілі археолог 
Астафьевтің айтуынша, қола дəуіріне тиесілі ескерткіштер қиратылды. Қиратылған 
ескерткіштер тізімінің басы осы ма деп қауіптенетін ғалымдардың қорқынышына себеп жоқ 
емес. Дегенмен, соңғы жылдары Мемлекет басшысының тікелей тапсырмасымен археология 
жəне этнология саласы жандана бастады. Олай деуіміздің сыры, «Қазақстанның киелі 
орындары» атты тұтас Қазақстанның киелі мекендер географиясының картасын жасап 
шығаруға байланысты атқарылып жатқан іс-шаралар бұқаралық ақпарат құралдарында 
кеңінен жариялануда.  

«Шопан ата қорымы - тарихи-этнографиялық мəдени ескерткіш. ХІІ-ХХ 
ғасырлардағы Батыс Қазақстан жеріндегі көне сəулет өнеріне жатады. Қазіргі Маңғыстау 
облысындағы Сенек ауылының солтүстік-шығысынан 25 шақырым жерде орналасқан. 
Қорым, аңыз бойынша, Қожа Ахмет Яссауидің шəкірті Шопан-ата салдырған мешіті 
төңірегіне жайғасқан. Шопан-ата қорымы жергілікті халықтың ертедегі салт-дəстүрін, 
жерлеу рəсімін танытатын діни сəулетті құрылыс түрінде салынған. Ол алып жатқан жер 
көлемі мен ескерткіштерінің саны жағынан (2 мыңнан астам) Орал-Каспий өңіріндегі ең ірі 
қорымның бірі, əрі қазақ жəне түрікмен қорымы деп нақты межеленіп, екіге бөлінген. Оның 
дəл ортасындағы əк тастан қашалып жасалған мешіт бірнеше бөлмеден тұрадыҚорымның 
солтүстік-шығысында құжыралар, михрабтар мен намаз оқып, демалатын негізгі жайлар, ал 
шығыс бөлігінде көптеген сағанатам, күмбезді кесене, құлпытас, қойтас пен сандықтастар 
орналасқан. Мұндағы ескерткіштер сəулетті жəне əшекей-өрнектік шешімі жағынан сан 
түрлі: олар əктас, құмтастан қашалып жасалған.  

Маңғыстау облысындағы археологиялық архитектураларға жаны ашып, шырылдап 
жүрген А.Е.Астафьевтің энтузиазмын барынша қолдау керек деп ойлаймын. 20 ғасырдың 
басында мəдени ерекшеліктердің жойылуынан қауіптеніп, жергілікті көшпенділердің 
мəдениетін зерттеуді тездетіп қолға алуға шақырған неміс ғалымы Р.Каруцтың үндеуінен 100 
жылдан аса уақыт өтті. Неміс этнографы келтірген дүниелер қазіргі таңда жоғалып, кітап 
бетінде таңбаланып қалған тарихқа айналды. Сондықтан бұл үндеуді қазіргі күні тағы да 
қайталасаұ еш артықтығы жоқ. Маңғыстау обылысының экономикалық тұрғыдан қарыштап 
өсуі ұлттық мəдениет пен дəстүрдің өңін алуда. Бірақ бұл заңдылық, тоқтамайтыны анық. 
Бұл жерде ата-бабаның салты мен дəстүрін, олардың кім болғандығы туралы ақпараттарды 
барынша сақтаулы күйде ұрпаққа қалдыру туралы мəселе бізді ғана емес, барлығын 
алаңдатуы тиіс.  
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Қазақстан халқы тарихтың əр кезеңінде егемендікті аңсап, тəуелсіздікті жырлап өткен. 

Ата-бабаларымыздың көкейінде, арманында жүрген осынау бір ұлы мақсат орындалып, 
оның игілігін бүгін күнісіздер мен біздер, яғни бүгінгі ұрпақ көріп отыр. Төл 
тəуелсіздігімізбен қатареліміз көптен ұмыт болған салт-дəстүрін, əдеп-ғұрыптарын қайта 
жаңғыртып, ұлттық болмысын қайтып қалыптастырды. 

1995 жылы қабылданған Республика Конституциясы Қазақстан халқының 
демократиялы, зайырлы, құқықтық жəне əлеуметтік мемлекет құру ниетін бекітті, 
конституциялық құрылыстың құқықтық негізін қалады, мемлекеттік тетік, сондай-ақ 
қоғамдық, саяси институттар ретіндегі қызметтің негізі боларлық қағидаларын орнықтырды, 
адам мен азаматтың конституциялық мəртебесін белгіледі, экономикалық құрылыстың 
негіздерін айқындады. Осы Конституцияның негізінде Республиканың жалпы сайлау жүйесі 
бекітілді. Республикадағы сайлау Республика азаматтарының сайлау жəне сайлану 
құқығының еркін жүзеге асырылуына негізделді. Қазақстан Республикасында сайлау ҚР 
Конституциясымен, ҚР сайлау туралы Конституциялық заңымен реттеледі.Бұл 
Конституциялық заң 1995 жылы 28 қыркүйекте қабылданды, 2004жылы сəуірдегі енгізілген 
толықтырулар мен өзгертулер оған мүлде жаңа сипат береді. Сайлау əділ жолмен 
жүретін,демократиялық,халықтың нағыз еркін білдіретін саяси процеске айналуда. 
 Қоғам өміріндегі маңызды саяси науқан – сайлауды Қазақстан Республикасының 
заңдарына сəйкес өткізу, сайлау процессіне қатысушылардың бəрінің мақсаткерлікпен, 
сауатты жəне үйлесілген өзара əрекеттеріне негізделген. Саяси құқық пен бостандық əрбір 
азаматтардың субъективтік құқықтары мен бостандықтарының маңызды құрылысы болып 
табылады. Ондай саяси құқықтың бірі – мемлекет істерін басқаруға қатысу. Біздің 
Республикада азаматтардың мұндай құқығы Конституциямен «Қазақстан Республикасы 
сайлау туралы» конституциялық заң арқылы жүзеге асырылады. 2004 жылдың 14 –ші 
сəуірінде аталған конституциялық заңға өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Белгіленген 
заң талабы адамдарды сайлауға қатысуға міндеттемейді, заң əрбір Республика азаматының 
еркін білдіру бостандығын қамтамасыз ететін кепілдіктерді ғана белгілейді. 

Қазақстан Республикасының сайлау жүйесімен сайлау құқығыхалықтық егемендіктің 
бір көрінісі болып табылады, өйткені оларды пайдалана отырып азаматтар мемлекеттің 
жоғарғы өкілді органдарын қалыптастырады. Республиканың он сегіз жасқа толған 
азаматтары тегіне, əлеуметтік, лауазымдық жəне мүліктік жағдайына, жынысына, нəсіліне, 
ұлтына, тіліне, діни көзқарасына, нанымына, тұрғылықты жеріне немесе кез келген өзге 
жағдайларға қарамастан тең дəрежеде сайлауда дауыс беруге құқылы. Еліміздің сайлау 
туралы конституциялық заңы сот шешімімен іс əрекетке қабілетсіз деп танылған, сондай-ақ 
сот үкімімен бас-бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жүрген азаматтардың 
жалпыға бірдей сайлау құқығын заң шеңберінде шектейді. Олардың сондай-ақ 
Республикалық референдумға қатысу құқықтары да шектелген. Өзге қайсы бір негіздерде 
азаматтардың сайлау немесе сайлану құқытарын шектеуге ешкімнің де, ешбір органның да 
құқығы жоқ. 

Сонымен, Қазақстан Республикасында сайлау жүйесін жəне одан туындайтын 
қатынастарды атап айтқанда Президентті, Парламентті, Сенат пен Мəжілісті, Маслихат 
депутаттарын жəне жергілікті өзін-өзі басқару органдары мүшелерін сайлауды ұйымдастыру 
мен өткізу тəртібі қағидалары бекіткен нормалар жиынтығы сайлау құқығын құрайды. 
Сайлау референдум мен қатар, халықтық биліктің жоғарғы нысаны бола отырып, 
демократияның маңызды элементі болып табылады. 
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Хаснетдинова Ю., студент 3 курса исторического факультета  

Научный руководитель - Петрич Л. В., кандидат исторических наук, доцент  
 

 Оренбургский государственный педагогический университет, Оренбург 
 
Актуальность исследования по данной теме обусловлена тем, что педагогическая 

наука современности характеризуется поиском направлений осмысления и дальнейшего 
применения весьма богатого теоретического и практического наследия, которые было 
накоплено в прошлом. Проблемы, касающиеся развития школьного образования в 
Казахстане в дореволюционный период, подвергались исследованию на протяжении многих 
лет. Исследование данной проблемы в дореволюционный период базируется на 
необобщенных работах, имеющих архивный и теоретико-методологический характер.  

В описываемый период открытие отдельных типов школ было связано с тем, что из 
глубинок Российской империи в Казахстан переселялось русскоязычное население, 
априграничные регионы Казахстана заселялись казачьим населением. Это вело к тому, что 
значительное развитие начали получать русские школы, а также войсковые училища, 
преобладающим контингентом учащихся, в которых были дети русскоязычного населения 
Казахстана. 

В систему школьных учреждений образования в Казахстане в дореволюционный 
период входили различные типы школ. Например, средние, начальные и профессиональные 
учебные заведения; мусульманские школы и церковно-приходские; войсковые реальные 
училища, которые были характерны для всех регионов Казахстана. Правительственные 
школы, которые начали открываться в Казахстане в середине XIX столетия и которые 
получили дальнейшее развитие в начале ХХ столетия, рассматривались царским 
правительством Российской империи в качестве одного из важных средств русификации и 
христианизации народа Казахстана. 

Конец XIX – начало ХХ столетий охарактеризовался изменениями в общественном 
сознании казахского народа, понимавшего ценность светского образования. Повсеместное 
распространение получили такие школы, в которых, главным образом, изучалась 
первоначальная грамота и которые ограничивались начальным образованием. 

На территории Уральской области получили широкое распространение школы 
мастериц и мастеров, где получали начальное образование не только дети русского сословия, 
но и дети казахов, также характерно распространение старшинских школ. 

Социально-политические условия, которые сложились в Казахстане в конце XIX – 
начале ХХ столетия, выступали в качестве определяющих тенденций развития просвещения 
казахского народа. К ним относятся стремление сформировать национальное самосознание и 
общечеловеческое начало в образовании, а так же стремление сохранить национально-
историческое и культурное наследие, язык, и литературу казахского народа. 
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