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ПЕДАГОГИКИ 

 
 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАХСТАНА 
 

Ахметова А.Е. 
 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск. 
 
Образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной Стратегии 

"Казахстан - 2030". Общей целью образовательных реформ в Казахстане является 
адаптация системы образования к новой социально-экономической среде. Президентом 
Казахстана была также поставлена задача о вхождении республики в число 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран мира. Совершенствование системы образования играет 
важную роль в достижении этой цели.Международный опыт подтверждает, что инвестиции 
в человеческий капитал, и, в частности, в образование, начиная с раннего детства до 
зрелого возраста, способствуют существенным отдачам для экономики и общества. 
Инвестиции в человеческий капитал крайне необходимы для создания технически 
прогрессивной, производительной рабочей силы, которая может адаптироваться в быстро 
изменяющемся мире. Успешными экономиками будущего будут те, которые инвестируют в 
образование, навыки и способности населения. Образование необходимо понимать как 
экономические инвестиции, а не просто как затраты на социальные нужды[1]. 

Существует множество доказательств, связывающих образование и экономический 
рост: обзор международных исследований в макро и микроэкономике свидетельствует о 
том, что существует тесная связь между образованием, доходом и производительностью. 
При этом, отмечается большая отдача при инвестициях на более раннем этапе обучения; 
исследования подтверждают важное значение инвестиций в развитие образования. 
      Помимо экономических выгод образование создает другие социальные выгоды, 
способствует формированию социального капитала - общества с большой долей 
гражданского участия, высокой социальной сплоченностью и интеграцией, низким 
уровнем преступности. С самого раннего возраста образование играет важную роль в 
формировании социальных, эмоциональных, и других жизненно необходимых навыков. В 
этом заключаются убедительные аргументы в пользу дальнейшего развития всего спектра 
образовательных услуг. 

 В Республике Казахстан прогрессивное развитие и модернизация образования 
являются возможными благодаря пониманию руководством страны необходимости и 
важности развития человеческого капитала и всесторонней поддержке при инициировании 
и проведении реформ в сфере образования. 

Безусловно, что формирование будущего специалиста происходит в вузовских 
аудиториях, трудоемкий процесс подготовки кадров базируется методиках обучения, от 
степени эффективности которых и зависит уровень квалификации будущего выпускника[2]. 

Традиционная методика предполагает общение преподавателя и студента, 
постоянный контроль со стороны преподавателя за учебной деятельностью студента, 
контроль усвоения учебного материала. Другими словами, результативность этого диалога 
зависит правильного решения преподавателем задач: 

− постановки учебной цели, и вытекающей из этого мотивации для студента; 
− осуществление передачи материала определенного содержания (лекции) и его; 
− интерпретация для студентов (семинары). При этом преподаватель решает и функцию 

методической проработки учебного материала; 
− контроля знаний. 
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Данная модель обучения носит директивный характер. При директивной модели 
результат обучения расценивается как передача суммы знаний за счет рациональной 
организации содержания учебного процесса, когда происходит односторонний диалог, где 
активной, инициируемой поток информации, стороной выступает преподаватель. 
Воспроизведение полученной информации при этом механическое: активности студента, его 
заинтересованности в процессе обучения проследить достаточно затруднительно. 

На основе новых информационных и педагогических технологий, методов обучения 
стало возможным изменить, причем радикально, роль преподавателя, сделать его не только 
носителем знаний, но и руководителем, инициатором самостоятельной творческой работы 
студента, скажем больше – выступить в качестве проводника в океане разнообразнейшей 
информации, способствуя самостоятельной выработке у студента критериев и способов 
ориентации, поиске рационального в информативном потоке. 

 Иначе, в нынешних условиях развития рынка образовательных услуг в Казахстане и 
требований эпохи информационных технологий, преподавание должно сочетать в себе 
выработанные практикой директивную и, современную, носящую инновационный характер, 
интерактивную модели обучения. 

Интерактивная модель ориентирована на необходимость достижения понимания 
передаваемой информации. Причем сам процесс передачи информации построен на 
принципе взаимодействия преподавателя и студента. Он предполагает большую активность 
обучаемого, его творческое переосмысление полученных сведений. 

Заметим, что обе рассматриваемые модели обучения имеют свои как положительные, 
так и отрицательные моменты. 

Так, основные критерии директивной модели обучения: точность, бесспорность, 
достоверность излагаемого (это предполагает большое количество лекций); итоговый 
контроль, предположительно наличие самостоятельной работы во внеурочное время, 
письменных работ не предусматривается; основные критерии интерактивной модели 
обучения: возможность неформальной дискуссии, свободного изложения материала, 
меньшее число лекций, но большее количество семинаров, инициатива студента, наличие 
групповых заданий, которые требуют коллективных усилий, постоянный контроль во время 
семестра, выполнение письменных работ. 

Было бы ошибкой придерживаться какой-либо одной модели. Разумно сочетать эти 
две модели обучения для достижения эффективности и качества учебного процесса. 
Казахстанская система высшего образования в условиях рыночных отношений одним из 
приоритетов для успешного решения задач подготовки квалифицированных кадров выделяет 
принцип учета интересов обучаемого. В этой связи перед преподавателями казахстанских 
вузов стоит задача выработки и внедрения таких приемов и методов обучения, которые бы 
были нацелены на активацию творческого потенциала студента, его желания обучаться. При 
этом должна решаться педагогическая задача формирования личности гражданина РК, и его 
ценностных ориентаций, поскольку процесс обучения в ВУЗе - основная составляющая 
образовательного процесса в жизни каждого человека. И поэтому, от того, насколько каждый 
индивид - студент, будет вовлечен в процесс обучения, в конечном итоге будет зависеть 
уровень его образованности и интеллигентности во всех смыслах этого слова. Кроме этого, 
глобальная информатизация современного общества также оказала существенное влияние на 
образовательный процесс, на систему высшего образования в республике, потребовав 
радикального пересмотра используемых методик обучения[2]. 

Таким образом, реорганизация системы высшего образования в республике 
предполагает как стартовую основу переход к таким методам обучения, которые основаны 
на конструктивистском, оперативном подходе, вместо традиционного линейного подхода, 
когда в процессе обучения знания давались впрок (по принципу – чем больше, тем лучше). 

И этот парадигмальный сдвиг в системе вузовского образования в республике, 
подразумевающий внедрение современных педагогических технологий, уже имеет место. 
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Современное образование должно соответствовать реальным потребностям и 
международным стандартам. 

Рассмотрим основные аспекты возможного применения современных методик 
обучения в вузе. В рамках нашего изложения рассмотрим интерактивные методы обучения, 
которые включают: 

− метод проблемного изложения; 
− презентации; 
− дискуссии; 
− кейс-стадии; 
− работу в группах; 
− метод мозгового штурма; 
− метод критического мышления; 
− викторины; 
− мини-исследования; 
− деловые игры; 
− ролевые игры; 
− метод Insert – метод индивидуальных пометок, когда студенты пишут 10-

минутноеассоциативное эссе; 
− метод блиц-опроса; 
− метод анкетирования или прием «Бинго» и др. 

Одним из эффективных методов активации процесса обучения считается метод 
проблемного изложения. При таком подходе лекция становится похожей на диалог, 
преподавание имитирует исследовательский процесс (выдвигаются первоначально несколько 
ключевых постулатов по теме лекции, изложение выстраивается по принципу 
самостоятельного анализа и обобщения студентами учебного материала).  

Эта методика позволяет заинтересовать студента, вовлечь его в процесс обучения. 
Противоречия научного познания раскрываются посредством постановки проблемы. 
Учебная проблема и проблемная ситуация являются основными структурными 
компонентами проблемного обучения. Перед началом изучения определенной темы курса 
ставится перед студентами проблемный вопрос или дается проблемное задание. Стимулируя 
разрешение проблемы, преподаватель снимает противоречия между имеющимся ее 
пониманием и требуемыми от студента знаниями. Эффективность такого метода в том, что 
отдельные проблемы могут подниматься самими студентами. Главный успех данного метода 
в том, что преподаватель добивается от аудитории «самостоятельного решения» 
поставленной проблемы. Организация проблемного обучения представляется достаточно 
сложной, требует значительной подготовки лектора. Однако на начальном этапе 
использования этого метода его можно внедрять в структуру готовых ранее разработанных 
лекций, семинаров как дополнение [3]. 

Другим эффективным методом можно назвать метод кейс-стади или метод учебных 
конкретных ситуаций (УКС). Центральным понятием метода УКС является понятие 
ситуация, т.е. набор переменных, когда выбор какого-либо из них решающим образом влияет 
на конечный результат. Принципиально отрицается наличие единственно правильного 
решения. При данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать 
решения и обосновать его. Метод УКС стал применяться еще в начале ХХ века в области 
права и медицины. Ведущая роль в распространении этого приема обучения принадлежит 
Гарварду. Именно там были разработаны первые кейсовые ситуации для обучения студентов 
по бизнес-дисциплинам. Метод кейс-стади, если следовать определению разработчиков 
метода, это метод обучения, при котором студенты и преподаватели участвуют в 
непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Эти кейсы, подготовленные 
обычно в письменной форме и составленные исходя из реальных фактов, читаются, 
изучаются и обсуждаются студентами. Кейсы составляют основу беседы аудитории под 
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руководством преподавателя. Поэтому метод кейс-стади включает одновременно и особый 
вид учебного материала, и особые способы использования этого материала в учебном 
процессе. 

В целом метод УКС, как уверяют западные наши коллеги – преподаватели ВУЗов, 
позволяет: 

− принимать верные решения в условиях неопределенности 
− разрабатывать алгоритм принятия решения 
− овладеть навыками исследования ситуации 
− разрабатывать план действий 
− применять полученные теоретические знания на практике 
− учитывать точки зрения других специалистов. 

Главное, этот метод способствует развитию умения анализировать ситуации, 
оценивать альтернативы, прививает навыки решения практических задач. 

Разработана общая технология работы при использовании метода УКС.  
1. До начала занятий преподаватель: 

− подбирает кейс 
− определяет основные и вспомогательные материалы 
− разрабатывает сценарии 

Обязанности студента – получить кейс и список рекомендуемой литературы, 
готовиться к занятию. 

2. Во время занятий преподаватель: 
− организует предварительное обсуждение кейса 
− делит группу на подгруппы 
− руководит обсуждением кейса 

Студент: 
− задает вопросы 
− предлагает варианты решений 
− принимает решение 
−  составляет письменный отчет о работе 

Казахстану необходима кардинальная модернизация образования: значительное и 
устойчивое увеличение инвестиций в образование, улучшение его качества.Поэтому 
предлагается новое национальное видение: к 2020 году Казахстан - образованная страна, 
умная экономика и высококвалифицированная рабочая сила. Развитие образования должно 
стать платформой, на которую будет опираться будущее экономическое, политическое и 
социально-культурное процветание страны. 
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Елбасымыз «Ғасырлар тоғысында» атты ғылыми-теориялық еңбегінде тəрбиенің түп 

мақсаты қоғамның нарықтық қарым-қатынасқа көшу кезінде саяси-экономикалық жəне 
рухани дағдарыстарды жеңіп шыға алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды құрушы, іскер өмірге 
икемделген жан-жақты мəдениетті жеке тұлғаны тəрбиелеп қалыптастыру деген тұжырым 
жасады. Білім берудің маңызды стратегиялық міндеті бірінші қазақстандық білім 
дəстүрлерін сақтау болса, екінші жағынан халықаралық біліктілік сапасын, лингвистикалық 
білімін жетілдіру, ең негізгісі мемлекеттік тілді жəне шет тілдерін меңгеруді қамтамасыз ету 
болып табылады. Өйткені, заман талабына сай жеке тұлғаны көп мəдениеттілікке, бəсекеге 
қабілеттілігін қалыптастырудың негізі, білім беруді жетілдірудің басым бағыттары болып 
табылады.  

Жаңа заманда Қазақстанның бағыт-бағдарын айқындайтын ішкі жəне сыртқы саясат 
ағымындағы бүкіл қоғам болып жұмылатын іс-əрекеттің бірі - мемлекеттік тілдің 
мəртебесі. Дегенмен мемлекеттік тіл тұғыры əрдайым биік. Мемлекет тірегі –мемлекетік тіл. 
Ұлт тілі мемлекеттік тіл ретінде ұлттың рухани байлығын сақтайтын, дамытатын, ұрпақтан 
ұрпаққа жеткізетін қазына. Алдыңғы ұрпақтармен, ата-бабаларымызбен рухани 
сабақтастығымызды жоғалтып алмас үшін, бүгінгі жəне ертеңгі ұрпақтың сана сезімін ана 
тілі негізінде оятып, тəрбиелеп отыру оқушылар мен ата –ананың міндеті.Ұрпақ тəрбиесі 
тілден басталады. Еліміздің қазіргі заман талабына сай ҚР «Білім туралы» заңының 5-
бабында «Барлық оқу орындары мемлекеттік жалпы міндетті стандартқа сəйкес мемлекеттік 
тіл ретінде қазақ тілін білу мен дамытуды, орыс тілі жəне бір шетел тілін оқып үйренуді 
қамтамасыз етуге тиіс» деп көрсетілген. Ата заңымызда əлемдік тілдердің қай-қайсысын да 
тануға ерік берілген. Мемлекетіміз саяси, экономикалық, мəдени байланыстары бірнеше 
тілде білім алуды қажет етеді. Қазақстан басқа мемлекеттермен тығыз байланыста. Сол 
себепті ана тілімен қоса көп тілді жеткілікті дəрежеде меңгеру жəне білім мен ғылымның 
барлық саласында білікті болу біздің жаңарған қоғамымыздың көрсеткіші, алға қарай даму 
сатысындағы қажетті құбылыс болмақ.Жеке тұлға шетел тілін үйрене отырып, сол тілде 
сөйлейтін халықтардың тарихымен, мəдениетімен, өнерімен, салт-дəстүрімен таныс болады 
жəне ғылымның соңғы жаңалықтарынан хабардар болады.  
Шетел тілін білуді қалаған адам өзіне жаңа бір тұтас əлем ашады. Бір тіл білсең бір адамсың, 
екі тіл білсең екі адамсың, үш тіл білсең үш адамсың дегендей еліміздің білікті де, білімді 
маманы болу үшін арнайы ғылыми еңбектерді шетел тілдерінде оқып үйрену – бүгінгі күннің 
өзекті мəселелерінің бірі. 

Тілді қолданумен дамытудың соңғы жылдарына арналған мемлекеттік 
бағдарламасының мақсаттары: 

1.Мемлекеттік тілдің əлеуметтік коммуникативтік қызметін кеңейту жəне нығайту; 
2.Орыс тілінің жалпы мəдени қызметін сақтау; 
3.Энтикалық топтардың тілдерін дамыту.«Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл» 

деген ата –бабамыздан қалған сөз нақты осы уақытқа сəйкес келмек.  
Жеке тұлғаны қалыптастыруда ана тілімен қатар шетел тілін меңгеру заман талабы. 
Жеткіншек жастардың өз дəрежесінде тұлға болып қалыптасуы жан-жақты болуы, білімді 
болуы қоғамымыздың, өркениетіміздің болашақта дамуына, алдыңғы қатарлы дамыған елдер 
қатарына қосылуына жол ашады.  
Жас ұрпақты көптілділікке баулу – жоғары оқу орындары мен жалпы білім беретін 
мектептерге берілген мемлекеттік тапсырыс. Бүгінгі оқушы мен студент - ертеңге мемлекет 
қайраткері.Өркениетті қоғамда тіл адамзаттың баға жетпес құндылығы деп 



8 

  

саналады.«Тегінде адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез қасиеттерімен» озады деген ұлы 
ақын Абай сөзі қай заманда да өз мəнін жоймақ емес. Сондықтан болар, білім беру жүйесін 
дамыту басты бағыт болып саналады. Көптілді білім беру дегеніміз-оқу үрдісі барысында екі 
не одан да көп тілде білім беру. Мемлекетіміздің мектеп реформасында қаралған үш тілде 
оқыту-қазіргі заман қажеттілігі. Осы мақсатта қазақ, орыс, ағылшын тілдері ұлтына 
қарамастан тең дəрежеде асырылады. 

Қазақстан Республикасының Президенті – ұлт көшбасшысы Н.Ə. Назарбаев Қазақстан 
халқына арнаған «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси 
бағыты»  атты Жолдауында «Қазақстан əлемде жоғары білімді, халқы үш тілді де: қазақ тілін 
– мемлекеттік тіл ретінде, орыс тілін–ұлтаралық қатынас тілі ретінде жəне ағылшынтілін-
жаһандық экономикаға нəтижелі өтудің көмекші тілі 
ретінде еркін меңгерген ел болып танылуы керек» атап көрсетті. 

Көптілді тұлғаны қалыптастыру көпұлтты еліміздің бірлігінің шарты ғана емес, 
сонымен қатар өркениет көшінде бəсекеге қабілетті мамандарды даярлаудың алғышарты 
десек, көптілді ортада ұстаздық етіп жүрген педагогтердің біліктілігін арттыру, түптеп 
келгенде Елбасы назарындағы «Қазақстан – 2050» Мəңгілік ел стратегиясының іс жүзіне 
асуындағы іргелі факторларының бірі екені сөзсіз. Ғылым, білім саласындағы заманауи 
өзгерістер Қазақстанға батыл түрде дүниежүзілік білім кеңістігіне ену талабын қойып отыр. 
Ол үшін отандық жоғары оқу орындарымыз əлемдік ең озық білім беру технологиясы мен 
жүйесін басшылыққа алып, оқытудың сапасын көтеруді басты мақсат етіп қоюы керек. 
Уақыт отандық білім беру жүйесінің əлемдік білім  үдерісіне интеграциялануын талап етеді. 
Бұл – тек біздің қалауымыз емес, бүгінгі күннің шындығы. Сондықтан, дүние жүзіндегі 
жоғары білім жүйесінің даму тəжірибесін зерттей отырып, ұлттық білім беру жүйесін 
халықаралық сапа стандарттарының талаптарына сəйкестендіру бүгінгі күннің күрделі 
мəселесі болып отыр.Адамның өзін-өзі ұстау мəдениеті мен өзгелермен қарым-қатынас 
жасау мəдениетін болашақ ұрпақ бойында қалыптастыруды білім беру үдерісі мен өз 
құқығын қорғай білетін сауатты тұлғаны тəрбиелеу үдерісінен бөліп қарастыруға болмайды. 

Білім беру — «Қазақстан-2050» ұзақ мерзімді даму Стратегиясының маңызды басым 
бағыттарының бірі  болып саналады. Қазақстандағы білім беруді жаңғыртудың негізгі 
мақсаттарының бірі — білім беру жүйесін жаңа əлеуметтік-экономикалық ортаға бейімдеу. 
2007 жылы мемлекеттік деңгейде «Тілдердің үштұғырлылығы» Ұлттық мəдени жобасы 
қабылданды, оның негізгі мақсаты — қазақ тілін əлемдік деңгейге  көтеру, елде үш тілдің: 
мемлекеттік, орыс жəне ағылшын тілдерінің толыққанды жəне терең үйрену мен қолдануына 
барлық жағдайлар жасау. 

Қазіргі таңда білім беру саласында болып жатқан өзгерістер оқытуды, оның ішінде 
шетел тілдерін оқытуды жаңа сатыға көтеруді талап етіп отыр. Соның бірі көптілділікті 
жоғары оқу орындарында оқыту мəселесі.Еліміздің индустриалды-инновациялық даму 
жағдайында оқыту үдерісіне көптілді мəдениет пен көптілді білім беруді ендіру мен оны 
дамыту қажеттілігі өзекті болып табылады. “Үштұғырлық” үш тілді қамтығанымен, мəдени 
жобаны іске асыру барысында қазақ тілінің қолданылу аясын одан əрі кеңейту жəне 
конституциялық мəртебесіне сəйкес қоғамдағы рөлін нығайтуға, яғни екі тілдің көлеңкесінде 
қалып қоймайтындай, еліміздің барлық азаматтарының мемлекеттік тілді меңгеруіне көңіл 
бөліп, мемлекеттік саясаттың негізгі бағыты ретінде дамытуға барынша атсалысуымыз 
керек. Көптілділік - заман талабы. Бір халықтың мəдениетін басқаларымен салыстыру 
арқылы ғана, əлем суретін əр алуан əрі тұтас көруге мүмкіндік беретін ұлттық мəдениеттің 
барлық ерекшеліктерін жəне құндылықтарын сезінуге болады.Көптілді оқыту- жас ұрпақтың 
білім кеңестігінде еркін самғауына жол ашатын, əлемнің ғылым құпяларына үңіліп, өз 
қабілетін танытуына мүмкіншілік беретін бүгінгі күнгі ең басты қажеттілік. Бүгінгі тез 
өзгеріп жатқан дүниеде өмір сүріп, еңбек ету үшін жан-жақты болу қажет.  Осыған орай, 
бүгінгі таңда Қазақстанға ақпараттық-технологиялық, ғылыми, медициналық, оқу-
əдістемелік т.б. салаларда жаңалықтарды, əлемдік ілгері тəжірибелерден хабары болып, бұл 
жаңалықтарды өзінің ана тілінде халқының игілігіне пайдалану үшін халықаралық 
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байланыстарды нығайтып,əлем аренасына шығу үшін көп тіл білетін мамандар 
қажет.Нарықтық экономика еңбек нарығында бəсекеге қабілетті мамандарды қажет ететіні 
белгілі. Бұл оқу орындарының барлық салаларына жаңа талап, жаңа міндет, жаңа мақсаттар 
жүктейді. Сондықтан ұстаздарға қойылатын басты талаптардың бірі — өмірден өз орнын 
таңдай алатын, өзара қарым-қатынаста өзін еркін ұстап, белгілі бір ғылым саласынан білімі 
мен білігін көрсете алатын, өз ойы мен пікірін айта білетін мəдениетті жеке тұлға 
қалыптастырып, бəсекеге қабілетті маман тəрбиелеу. Мектебімізде оқушыларымыз үш тілде 
еркін сөйлеп, əр түрлі сайыстар, интеллектуалды ойындар, кештер өткізе алатын деңгейге 
жетті. Мерекелер жоспары үш тілде құрылып, орындалады. Мектепішілік қабырға газеттер 
міндетті түрде үш тілде шығарылады. Жиі-жиі өз сабақтарымды кіріктірілген сабақтар 
ретінде өткіземін.Мақал мен мəтелдің орысша жəне ағылшынша баламаларын тауып 
үйретеміз, мəтіндерді қазақшадан орысшаға, ағылшынға аудардып, əр түрлі тапсырмаларды 
орындатамыз. Сөйтіп, оқушылар үш тілді қатар меңгеруіне мүмкіндік туып жатады. Ғылыми 
жобалар қорғағанда да үш тілді бірдей қолданамыз. Қаладан, облыстан жүлделі оралған 
оқушыларымыз бар. Мерекелерде сахналық қойылымдар қойылып, ағылшын, орыс, қазақ 
тілдерінде əндер де шырқалады. Оқушылардың тілге деген қызығушылықтарын оятатын, 
шығармашылық қабілеттерін дамытатын, өздігінен тіл ұйрену дағдысын қалыптастыратын 
жұмыстардың бірі - үйірме жұмыстары. Екі жыл бойы мектебімізде бастауыш сыныптар 
арасында «Қызықты қазақ тілі», орта буындар арасында «Қос тіл –қос қанатым», жоғарғы 
сыныптар арасында «Үш ұстаным» атты үйірме жұмыстары ұйымдастырылып келеді. 
Үйірме сабақтары барынша жүйелі, қызықты өтсе, құрылымы қарапайым да ғылыми болса, 
оқушыларға пайдалы ықпалын тигізері сөзсіз. Көптілділік заман талабына айналып отырған 
кезеңде ана тілімізді ардақтай отырып, өзге тілдерді білгеніміз əлемдік мəдениетке, 
өркениетке, білім кеңестігіне еркін кірігіп, болашақта алдыңғы қатардағы бəсекелестікке 
қабілетті дамыған 50 елдің қатарына енуімізге, жаһандану үрдісінде өмірдің барлық жағынан 
бəсекелестікке төтеп беруге мүмкіншілігімізді арттырады.    Қазақстан кеңістігіндегі 
үштілділік бұл заман талабы болып отыр. Егер осы үштілділік тиімді жұмыс атқарсын, 
үштілділік біздің мемлекетіміздің болашағына жұмыс істесін десек, онда үштілділікте 
басымдылық мемлекеттік тілге берілуі керек. Қорыта келгенде – Еліміздің экономикалық 
əлеуметтік дамуы үшін интеллектуалды жоғары тұлғалар керек, сондықтан мұғалімдердің 
көптілділіктің жеке тұлғаның калыптастыруына ықпал етулері үшін өз білімдерін заман 
талабына сай көтерулері керек.Ұлттық білім саясатына барынша  жауап бере алатын 
көптілді  меңгерген тұлғаны қалыптастыру жолындамыз. 
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О НЕКОТОРЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

 
Герасимова И.П. 

 
Самарский  институт управления, г. Самара, РФ 

 
Методика преподавания естествознания, является одним из актуальных вопросов 

высшей школы. Основой естественнонаучного образования при обучении в вузах России 
студентов гуманитарных и социально-экономических специальностей стал курс «Концепции 
современного естествознания». Несмотря на то, что многими вузами была осуществлена 
подготовка большого количества студентов по различным специальностям, в рабочие 
учебные планы которых входил курс «Концепции современного естествознания» до 
настоящего времени существует ряд проблем при изучении данной дисциплины. 

В связи с Интернет-тестированием остаточных знаний в вузах было выявлена 
проблема выходного контроля качества усвоения материала этой дисциплины. Причины 
которой на наш взгляд кроются в разных подходах к преподаванию курса «Концепции 
современного естествознания». Размытость в подходах преподавания обусловлена тем, что к 
работе привлечены специалисты разного профиля, такие как биологи, химики, географы, 
физики, математики, информатики, философы, историки и т.д. Одной из проблем так же 
является ужасающее положение с учебно-методическим обеспечением этого курса, которое 
является на сегодняшний день крайне неудовлетворительным. Учебники и методические 
пособия для студентов, изучающих курс “КСЕ”, не во всем соответствуют должному уровню 
и современным требованиям, предъявляемым к этим наукам. 

Динамичность развития естественно-научных направлений познания, рождение 
новых фундаментальных гипотез и принципов на стыке различных естественных наук 
определяют сложность научно-популярного преподнесения достижений космологии. Одной 
из задач данной статьи является демонстрация одного из способов изложения последних 
достижений в данной области познания на примере «антропного принципа вселенной».          

В 1973 году, когда отмечалось 500 лет со дня рождения Коперника, в Кракове на 
ассамблеи Международного астрономического союза астрофизик Брэндон Картер в своём 
докладе сформулировал антропный принцип, который гласил: «Вселенная должна быть 
такой, чтобы на определенной стадии допускать появление наблюдателя»[4,с.5].   Многие 
услышали в слове «должна» утверждение о некой цели существования Вселенной, и тем 
самым формулировка обрела метафизическое, можно даже сказать религиозное, звучание: 
Вселенная создана для человека, а значит, он, несмотря на скромность своих размеров, 
необходим для огромного Космоса.  

В 1919 году немецкий математик Герман Вейль подсчитал, что сила электрического 
взаимодействия между протоном и электроном в атоме водорода на 39 порядков, то есть в 
1039 раз больше их гравитационного притяжения. Это колоссальная величина. Почему столь 
велика разница фундаментальных сил, связывающих две элементарные частицы? Ведь 
внешне формулы гравитационного и электростатического взаимодействий так похожи. Было 
ясно, что это соотношение определяет различие масштабов микро- и макромира. Но почему 
оно именно такое, а не, скажем, 1015 или 1075? Этот вопрос повис тогда без ответа. 

Во второй половине 1930-х годов эмигрировавший в Америку немецкий физик Ханс 
Бете построил теорию термоядерных источников энергии звезд, согласно которой запасов 
водородного топлива солнцеподобным звездам хватает на несколько миллиардов лет – 
цифра тогда почти немыслимая. Английский физик Поль Дирак сравнил этот самый 
большой встречавшийся в науке интервал времени с самым маленьким (на тот момент 1024 

секунды), который необходим свету, чтобы пройти путь, равный размеру протона. 
Соотношение вновь получилось около 1039. Исследователи задались вопросом: неужели это 
просто случайное совпадение? 
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Ответ дал в 1961 году американский астрофизик Роберт Дикке, показавший, что 
только если соотношения Вейля и Дирака велики и близки друг к другу, звезды наработают 
достаточно тяжелых элементов, в частности углерода, чтобы возникла жизнь и появился 
человек. Окажись, к примеру, гравитация посильнее или скорость света поменьше, и эти 
соотношения изменились бы, и наше возникновение стало бы невозможным. Получалось, 
что наша Вселенная будто специально приспособлена для появления в ней разумных 
существ. 

В начале 1950-х годов британский астрофизик Ф. Хойл работал над механизмом 
синтеза углерода из гелия: сначала пара ядер гелия (альфа-частиц) сливается в ядро 
бериллия, потом к нему добавляется третье ядро гелия и образуется углерод. Но расчеты 
показывали: при столкновении бериллия и гелия получается неустойчивое ядро, которое 
обычно сразу разваливается. Тогда Хойл выдвинул смелую гипотезу: возможно, физики-
ядерщики недостаточно внимательно изучили ядро углерода, упустив одно из его 
возбужденных состояний – то самое, что нужно для эффективной реакции ядер бериллия и 
гелия. Хойл даже вычислил энергию нужного состояния — около 7,7 мегаэлектронвольта 
(МэВ). Гипотеза была опубликована в 1952 году, и уже на следующий год подтвердилась 
экспериментально — в спектре возбуждений ядра углерода-12 обнаружился неизвестный 
прежде резонанс с энергией 7,66 МэВ. 

Это выдающееся предсказание убедительно подтвердило теорию ядерных источников 
энергии звезд. Но еще интереснее то, что без данного резонанса – окажись, к примеру, его 
энергия процентов на 10 выше или ниже – углеродная жизнь была бы невозможна. Похоже, 
нам вновь повезло со Вселенной. 

После того как антропный принцип был сформулирован Брэндоном Картером, физики 
и космологи азартно принялись проверять, как отразятся на возможности человеческого 
существования различные модификации в физических законах. По современным 
представлениям все многообразие физических явлений сводится к четырем основным 
взаимодействиям: гравитационному, электромагнитному, слабому и сильному. Уравнения, 
которые их описывают, содержат так называемые фундаментальные постоянные. Среди них 
скорость света, задающая темп самых быстрых процессов, постоянная Планка, 
определяющая масштаб квантовых явлений, гравитационная постоянная, характеризующая 
силу всемирного тяготения, а также массы, заряды и другие параметры ряда элементарных 
частиц. Значения фундаментальных постоянных, а всего их сегодня насчитывается 26 штук, 
не выводятся из теории, а измеряются экспериментально (причем далеко не все из них на 
сегодня известны). Естественно, у физиков возникли вопросы: чем определяются величины 
этих постоянных и что случилось бы с нашей Вселенной при их изменении? 

Начать хотя бы с частиц, из которых состоят атомы. Положительно заряженные 
протоны всего на 0,14% легче нейтронов, лишенных электрического заряда. Но эта разница 
примерно вдвое больше массы электрона. Избыток массы позволяет свободному нейтрону 
спонтанно испустить электрон (и антинейтрино), превратившись в протон. А вот протон не 
может самопроизвольно стать нейтроном – ему для этого нужно откуда-то получить 
недостающую массу. Поэтому протоны устойчивы, а нейтроны – нет. Окажись масса 
протона всего на четверть процента больше, ситуация стала бы противоположной, и 
Вселенная лишилась бы водорода, ведь его ядра как раз и есть одиночные протоны. Без 
водорода не зажглись бы звезды, не образовались тяжелые элементы и уж, конечно, в таком 
нейтронном мире не было бы жизни. Но и заметно уменьшить массу протона тоже нельзя. 
Иначе нейтроны станут слишком неустойчивыми и будут превращаться в протоны даже 
внутри атомных ядер (как это происходит с некоторыми радиоактивными изотопами). 
Электрическое отталкивание перенасыщенных протонами ядер привело бы к их 
разрушению, и во Вселенной остался бы один только водород, чего для жизни явно 
недостаточно. 

А что если поменять относительную силу фундаментальных взаимодействий? 
Например, увеличить немного ядерное взаимодействие, связывающее протоны и нейтроны. 
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Это сделаетстабильным атомное ядро, состоящее из двух протонов без нейтронов, так 
называемый дипротон, или гелий-2. Расчеты показывают, что в таком мире сразу после 
Большого взрыва все протоны объединяются в пары и во Вселенной не остается водорода, а 
значит, не будет ни воды, ни жизни. А если всего в несколько раз усилить гравитацию 
(помните, она в 1039 раз слабее электромагнетизма), звезды, сжавшись, станут прогорать в 
десятки тысяч раз быстрее, не оставляя времени для биологической эволюции. Троньте 
слабое взаимодействие, определяющее поведение нейтрино, и перестанут взрываться 
сверхновые, которые рассеивают в космосе наработанные в звездах тяжелые элементы, и мы 
лишимся планет. 

Оказалось, что в законах физики буквально ни к чему нельзя прикоснуться без риска 
получить мир, лишенный наблюдателей. Этот странный факт стали называть «тонкой 
настройкой» Вселенной, и он настоятельно требовал объяснения. 

Идея Мультиверса наиболее естественное объяснение тонкой настройки Вселенной. 
Нередко ее даже отождествляют с самим антропным принципом [5,с.7].  

В 1917 году Альберт Эйнштейн обнаружил, что уравнения его новой теории 
тяготения предсказывают гравитационный коллапс Вселенной. Чтобы предотвратить его, он 
ввел в них поправочный параметр, который стал известен как космологическая постоянная. 
В последнее время ее отождествляют с плотностью темной энергии, воздействие которой 
приводит к универсальному отталкиванию любых материальных объектов, находящихся на 
большом расстоянии друг от друга. 

Плотность темной энергии – одна из фундаментальных постоянных, определяющих 
эволюцию Вселенной. Чем больше ее значение, тем сильнее отталкивание и тем труднее 
материи сгущаться и образовывать какие-либо структуры. К сожалению, природа темной 
энергии пока неизвестна, и теоретически предсказать ее значение не удается. Точнее, 
квантовая теория дает сразу два предсказания: либо строго нулевое значение, либо 
колоссальная величина порядка 1094 г/см3, при которой даже ядра атомов в мгновение ока 
разрываются на части. Возможно, именно такова была причина Большого взрыва, но в 
современной Вселенной плотность темной энергии явно не столь велика. Поэтому до конца 
прошлого века многие физики были убеждены, что она в точности равна нулю. 

Тем не менее нобелевский лауреат космолог Стивен Вайнберг все же оценил диапазон 
ее значений, еще совместимых с существованием жизни. Оказалось, что если бы плотность 
темной энергии в 100 раз превышала современную плотность обычной материи, в нашей 
Вселенной не образовались бы галактики – газ, из которого они формируются, просто 
раскидало бы по пространству. А без галактик не было бы ни звезд, ни планет, ни жизни. 
Достаточно много галактик получается только при плотности темной энергии еще на 
порядок ниже, а дальнейшее ее снижение уже почти ни на что не влияет. Это и есть 
благоприятный для жизни диапазон значений космологической постоянной: от нуля до 
величины на порядок выше нынешней средней плотности обычной материи во Вселенной. 
Если верна теория Мультиверса, космологическая постоянная, скорее всего, имеет 
произвольное значение в этом диапазоне и вряд ли будет очень мала. В противном случае, 
как следует из современной физики элементарных частиц, она должна быть нулевой. 

Момент истины настал на рубеже веков, когда разными методами была наконец 
измерена космологическая постоянная. Она оказалась вдвое выше плотности прочей 
материи, то есть как раз в том диапазоне, который следовал из теории Мультиверса. Таким 
образом, антропный принцип получил пусть и не очень сильное, но все же 
экспериментальное подтверждение. 

В приведенном примере, мы попытались рассмотреть хронологию вопроса. На наш 
взгляд любой вопрос, в каждой тема дисциплины «Концепции современного 
естествознания» должен быть представлен от момента его зарождения, до настоящего 
времени. 

Позволим себе заметить, что для более качественного преподавания в высшей школе 
дисциплины «Концепции современного естествознания», необходимо увеличивать 
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количество круглых столов, проблемных семинаров и конференций, узко 
специализирующихся на вопросах современного естествознания. В настоящее время, как 
правило, при организации конференций данной проблемы касаются лишь косвенно. Так же 
существует необходимость в курсах повышения квалификации. Основной задачей курсов 
должна быть подготовка преподавателей с одинаково ориентированными взглядами на 
данный предмет. 

На которых должны быть рассмотрены вопросы о нормативной базе преподавания 
КСЕ, трудоемкости и календарно-тематическом плане курса, философских, 
культурологических и исторических аспектах естествознания на лекциях по КСЕ. А также 
рассмотреть темы структурной иерархии и эволюционных закономерностей в живой 
природе, эволюционного естествознания. Анализировать учебники и пособия, содержание и 
методику проведения семинарских занятий по КСЕ. 

Особое значение стоит уделить созданию централизованных источников информации 
по естествознанию, которые будут содержать актуальную информацию. 
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Мемлекеттік бағдарламасына сəйкес білім беру жүйесінің барлық сатысында білімнің 
жетілдірілген үлгілерін енгізу жəне ұлт мектебінің жаңа моделін жасау бағытындағы 
жұмыстар жүзеге асырылуда[1]. Осыған орай, қазіргі кезде жаһандану жəне қазақ халқының 
рухани қайта өркендеуі жағдайында жас ұрпақты өз халқының рухани қазынасымен, оның 
ұлттық құндылықтары арқылы тəрбиелейтін ғылыми теориялық негіздерді жетік меңгеру, 
практикалық жағынан жетілдіре түсу қажеттілігі айқындалып отыр. Егемен елдің болашақ 
азаматтары - бүгінгі оқушылардың қандай құндылықтарға бағытталғандығы, нені қадірлеп, 
қастерлейтіні, қоғамда  қандай əлеуметтік қызметті атқаруға даяр екендігі мемлекеттің өсіп-
өркендеуіне əсер етуші факторлардың бірі ретінде маңызды орын алады. Қандай қоғам 
болмасын онда дүниеге келген баланың бойында ұлттық рухты, ұлттық сипат пен өзіндік 
сананы қалыптастыру сол қоғамдағы ересектердің, атап айтқанда, ата-ананың, мұғалімнің 
міндеті болып табылады. Бұл міндетті іске асыруда мектеп табалдырығын жаңа аттаған 
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бастауыш сынып оқушыларының ұлттық құндылық бағдарын қалыптастырудың  маңызы өте 
зор. 

Құндылық бағдардың қалыптасуының теориялық негізін алыс жəне жақын шетел 
ғалымдары В.Н.Мясищев, Д.Н.Узнадзе,  А.В.Кирьякова, Н.Г.Казакина  қарастырса,  
оқушылардың адамгершілік құндылықтарының жалпы сипаттамасы мен түрлері 
Л.И.Рувинский, Н.Е.Щуркова  еңбектерінде зерттелген. Қазақстандық ғалымдар 
Г.Қ.Нұрғалиева, Б.К.Құдышева, М.И.Кикина, К.Найманбаева  жеке тұлғаның əлеуметтік 
даму құндылықтарын айқындау мəселелерін жан-жақты қарастырған. ұлттық 
құндылықтардың əлеуметтік, адамгершілік маңызы туралы идеялардың дамуы Г.Н.Волков, 
С.А.Ұзақбаева, К.Ж.Қожахметова, Р.К.Төлеубекова, Е.Ш.Қозыбаев, Ш.И.Джанзакова т.б. 
ғалымдардың іргелі зерттеулерімен тығыз байланысты. К.Қожахметова əр адамның бойына 
қуат беретін, жігерін жасытпай рухтандыратын ұлттық рухани-адамгершілік құндылықтарды 
ерекше бағалай келе өзіндік жіктемесін береді[2,3]. 

 «Ұлттық құндылық», «құндылық бағдар» ұғымдарының теориялық негізіне сүйене 
отырып, біз «ұлттық құндылық бағдар» ұғымына мынадай анықтама береміз: 

Ұлттық құндылық бағдар - тұлғаның ұлттық келбетін анықтайтын өзіндік 
санасы мен ұлттық құндылықтарға қатынасын көрсететін сенімі, көзқарасы, 
ұмтылыстары түріндегі ерекше тұлғалық құрылым. 

Демек, ұлттық құндылық бағдар оқушылардың идеалын, сенімін анықтайды, жеке 
тұлға ретінде қалыптасуында жетекші рөл атқарып,  жаңа қажеттіліктердің туындауына 
ықпал етеді. Сондай-ақ, ұлттық құндылық бағдар бастауыш сынып оқушыларын өз бетіндік, 
дербес іс-əрекетке бағыттайды. Ұлттық құндылық бағдарды сезінуі оқушының өз бетінше 
сол құндылықтарды ой санадан өткізіп, өзіндік тұжырымдар жасауы жəне соларға  ұмтылуы 
түрінде көрініп отырады.  

Бастауыш мектеп жасы оқушының психикалық қасиеттерінің өзгеріске ұшырауымен 
қатар, əлеуметтік статусының да өзгеруімен ерекшеленеді. Енді ол ойын баласы емес, оқушы 
болды. Бұл жастағы балалар сөз бен істің сəйкесті болуын талап етеді, жөнсіз кіналаудан 
жеркену сезімі туады, үлкен адамдардың жіберген қателерін тез байқайды, арманшыл, 
қиялшыл болады, өзіне сенімді серік іздейді т.б. Осы кезеңде тұлға бойында жалпы 
мəдениеттің негізі қаланады, өзін-өзі тануға қызығушылығы артады, дербестілігі дамиды. 
Бастауыш мектеп жасы құндылық бағдар қалыптастыру жұмысын тиімді іске асыру үшін 
біршама мүмкіндіктердің бар екендігімен ерекшеленеді.  Балалардың осындай қасиеттері 
ретінде эмоциялық көңіл-күй көтеріңкілігі, сыртқы əсерлерге берілгіштік қасиеттері, 
жағымды құндылықтар əлеміне бағытталғандығы сияқты ерекшеліктерін қарастыруға 
болады.           
Сондай-ақ, бастауыш мектеп жасындағы оқушылардың ұлттық құндылық бағдарын 
қалыптастыруда жас ерекшелігіне сəйкес мынадай жаңа құрылымдардың да маңызы зор деп 
есептейміз:  

- білімді қажетсінуі жəне жаңа əсерлерге деген қажеттіліктері; 
- тұлғаның жоғары эмоциялық-мотивациялық аясы; 
- қарым-қатынасқа түсуге даярлығы; 
- əлеуметтік əрекеттерді жəне əлеуметтік рөлдерді меңгерудегі жетістіктері. 
Бастауыш сыныптарда қаланған құндылық негіздер бала тұлғасының бұдан кейінгі 

жас кезеңдеріндегі қалыптасуына əсерін тигізетіндігі туралы В.В.Давыдов, В.С.Мухина 
сынды ғалымдар еңбектерінде жазылған[4, 5]. Алғашқы кезекте баланың жас ерекшелігіне 
сəйкес, ұғына алатын, меңгеруге мүмкіндігі жететін ұлттық құндылық таным-түсініктерінің 
көлемін анықтаудың маңызы зор. Ұлттық құндылықтарды тану адамның іс-əрекетін белгілі 
бір деңгейде бағыттап, əлеуметтік тəртібін анықтайды.  

Бастауыш сынып оқушысының ұлттық құндылық бағдарының мазмұнын анықтайтын  
баланың дүниетанымы мен сенімдері, адамгершілік ұстанымдары мен мінез-құлқы  оның 
жасына сəйкес əлеуметтік тəжірибесіне, өзіндік санасы мен сезімдік толғаныстарына 
негізделеді. Өйткені, ұлттық құндылық бағдар тұлғаның ішкі құрылымының маңызды 
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бөлшегі бола отырып, баланың физиологиялық, психологиялық-педагогикалық 
ерекшеліктерін есепке алуды қажет етеді.  

Құндылық бағдар теориясына сүйене отырып, бастауыш сынып оқушыларының 
ұлттық құндылық бағдарын төмендегідей сызба түрінде көрсетеміз (Сурет 4) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сурет 4- Бастауыш сынып оқушыларының ұлттық құндылық бағдарының сызбасы 
 
Іздену сатысында оқушыларға ақпараттар беру, қызығушылық туғызу, құндылық 

объектілерге көңіл аударту арқылы мотивациялық-құндылық  компонент көрініс табады. 
Бастауыш сынып оқушылары білуге құмарлығымен ерекшеленеді жəне олар өздеріне қызық 
немесе ұнаған нəрсеге мейілінше ұмтылыс білдіреді. Бұл  жастағы оқушылардың ұлттық 
құндылықтарға қатысты мəліметтерді қабылдаудағы жағымды көңіл-күй жағдайы, оған 
əсерленуі, эмоционалды реңкті қабылдай алуы да əсер етеді. Мəселен, салт, дəстүр 
рəсімдерін орындауда қуаныш сезіміне бөлену, эмоциялық еліктегіштік, жаны ашу, ар-
намыс, ықыластылық, алғыс т.б. адамгершілік көңіл күй арқылы көрініс тауып отырады.  

Бағалау – салыстыру, мəнін ашу, құндылығын көрсету нəтижесінде мүмкін болады. 
Демек, бала ұсынылып отырған объектіні үлгімен салыстыра отырып, оның мəнділігін 
анықтайды. Таныған, бағалаған құндылықтарының жүйесі баланың ол құндылықтарды 
иеленуіне жəне осыған байланысты құндылық қатынасының пайда болуына көмектеседі. 
Бастауыш сынып оқушыларының «құндылық», «ұлттық құндылық» сияқты ұғымдарды 
меңгеруі, олардың ұлттық құндылықтарды қабылдаудағы ойлау белсенділігі, 
құндылықтарды  бағалау, таңдау талпыныстары, меңгергенін достарымен талқылай алуы, 
сұрақтар қоя білуі. Бұл кезеңде құндылықтың маңызын, құндылықтар жөніндегі білімдердің 
қажетті мөлшерін, тереңдігін, əсерлілігін қамтамасыз ету көзделеді.  

Құндылық объектілерді таңдау, сондай-ақ, жеке тұлғаның құндылықтарды тануы мен 
бағалауын қажет ететін жағдайларды тудыру барысында мақсатты іс-əрекетті жүзеге асыра 
отырып, ұлттық құндылықтарды жеке тұлғаның қажеттілік объектісіне айналдырамыз. Бұл 
саты тұлғаның бірнеше объектіден нақты біреуіне таңдау жасауы арқылы көрініс табады. 
Сондықтан, қабылданатын білімдер екі түрлі эмоциялық күйде жетеді:  

- біреуі бөтен адамның бағасы мен жеке қатынасы арқылы жеткен білім; 
- екіншісі өзінің жеке қатынасы мен сезімдері. 

 

Ана тілі 

Отан, туған жер 

Салт, дəстүр 

Отбасы 

Ел рəміздері 

Тарихи тұлғалар 
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Осының əсерінен баладағы «білемін», «білмеймін» деген ұғымдар енді құндылық мəнге ие 
болып «жақсы», «жаман» ұғымдарына ауысады.     

Көшіру сатысында баланың таныған, қабылдаған құндылықтарына қатынасы оның 
ішкі сеніміне айналып, оның əрекетін, мінез-құлқын реттеп отыруға көмектеседі. Бала 
белгілі бір затты, құбылысты ерекше бағалап, соған ұмтылады, бірнеше объектіден нақты 
біреуіне таңдау жасайды. Сөйтіп, баланың күнделікті өмір барысындағы мінез-құлықтары, 
іс-əрекет сапалары тұлғадағы ұлттық құндылық бағдар нəтижесі ретінде көрініс тауып 
отырады.  

Бұл тұлғаның белгілі бір іс-əрекеттегі бағыттылығы, белсенділігі арқылы көрінеді[6].  
Бастауыш сынып оқушыларының ұлттық құндылық бағдарын қалыптастыруда төмендегідей 
міндеттердің жүзеге асыруы тиіс: 

- бастауыш сынып оқушыларына қазіргі уақыт талабына сай, қоғамымыздың саяси 
дамуына жауап беретін ұлттық құндылықтар  жөніндегі таным-түсініктерінің жиынтығын 
меңгерту (білімдік, ақпараттық); 

- оқушылардың өздерінде  қалыптасқан дүниетанымдық қағидалар негізіндегі 
қоғамның əлеуметтік құндылық идеяларына  бағытталған, ұлттық құндылық бағалауын  
қалыптастыру (қатынас, эмоциялық); 

- бастауыш сыныптың оқу-тəрбие үдерісінде  ұлттық құндылықтарды меңгеруінің 
нəтижесі ретіндегі оқушылардың əлеуметтік құнды біліктіліктерін қалыптастыру (əрекеттік).  

Сондай-ақ бастауыш сыныптарда бұл жұмысты жүзеге асырудың төмендегідей 
мүмкіндіктері айқындалды: 

- ана тілі, дүниетану жəне музыка сабақтарындағы ұлттық құндылықтарға бағыттап 
отыратын шағын мəтіндерді таңдап, талғап пайдалану; 

- арнайы факультатив курсын жүргізу; 
- сыныптан тыс жұмыстарды жетілдіру; 
- электронды оқу құралын пайдалану. 

Бұның өзі бастауыш сынып оқушыларын қоғам талабына сай біліммен қаруландыра 
отырып, əлеуметтік тəжірибені меңгертуді  көздеген оқыту технологияларын орнымен 
қолдана алатын мұғалімнің оқыту іс-əрекеті мен оқушының оқу іс-əрекеті арқылы жүзеге 
асады. 

Ұлттық құндылық бағдар қалыптастыруда осы құндылықтардың мəнін ашып, оларға 
жағымды қатынас тудыратын ата-ана мен мұғалімнің құндылықтарға деген оң бағасының 
əсері зор. Құндылық баға білімдік жəне эмоциялық құрылымдарымен бірлікте тұлғаның 
құндылық қатынасын қалыптастырады. Ал ол өз кезегінде оқушылардың ұлттық 
құндылықтарға деген жағымды көзқарасы түрінде айқындалады. Бала белгілі бір заттың 
немесе құбылыстың құнды қасиеттерін білмеуі жəне оны пайдаланбауы мүмкін. Мұндай 
жағдайда ол оған құндылық болып табылмайды. Сондықтан тұлғаны құндылықтарға 
бағыттауда ақпараттық қызметтің рөлі зор. Құндылық бағдар беру құндылықтардың 
қасиетін, сипатын ашқан кезде жүзеге асады.  

Өзінің жеке басының құндылығын жоғары бағалай алатын, жеке басының мүддесін 
қоғамдық мүдделермен ұштастыра білетін, ұлттық сана сезімі оянған тұлға тəрбиесіндегі 
ұлттық құндылық бағдар қалыптастыру жұмысының мəні зор. Бастауыш сынып 
оқушыларының ұлттық құндылық бағдарын қалыптастыруда олардың өз жетістік жақтары 
мен кемшіліктерін көре білуі, өзінің жеке басының құндылығын, даралық сипатын саналы 
түрде сезінуге бағыттап отырудың мəні зор. Өйткені құндылықтарды игеру тетіктері 
адамның өзін-өзі айқындау құндылығының үлгісі арқылы жүзеге асады. Өзін-өзі 
айқындаудың алғашқы кезеңінде оқушы игеретін құндылықтардың мəнін аша келе, белгілі 
бір құндылық бағдарға ие болады. Оқушының өзін-өзі реттеуі жүзеге аса отырып, жеке 
тұлғаның  ар-ұят, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі сынау, өз мінез-құлқын қоғамдағы үлгімен, 
досымен салыстыра алу қабілеттері көрініс табады. Сол арқылы баланың ұлттық құндылық 
танымы кеңейе түседі.  
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Ұлт өкілінің бірден бір белгісі – оның ұлттық өзіндік санасының қалыптасуы. Ұлттық 
өзіндік сана адамның тұлға ретіндегі субъектілік анықталуы. Бұл өз кезегінде ұлттық 
құндылық бағдарының болуы арқылы жетіле түспекші. Ұлттық құндылықтар тұлғаның 
субъекті ретіндегі əлеуметтік белсенділігін қалыптастырады. Яғни, ұлттық тұлға өз бойында 
ұлттық тұлғалық қызметтерді меңгере отырып, этностық əлеуметтену процесінен өтеді. 
Сонымен қатар бала өзін ұлт өкілі ретінде жетілдіре отырып, ұлттық сипат пен мəдениетке 
ие болады.  

Құндылықтар иерархиясын жасай отырып, оның басым бағыттарын белгілеуде ана 
тілі сабағындағы мəтінмен жұмыстану ерекше орынға ие. Ұлттық құндылықтар бастауын 
салт, дəстүрдің игі əсерлеріне негіздейтін жəне қоғамдық-əлеуметтік қатынастарға бейімдеп 
отыратын мəтіндерді сабақ мазмұнына енгізіп отырудың еш артықтығы болмас деп 
ойлаймыз. Бастауыш сыныптағы сабақтарда ұлттық құндылықтардың мəнін ашатын, арнайы 
бағыттайтын шағын мəтіндерді таңдап, талғап пайдалану арқылы өскелең ұрпақты 
тəрбиелеудің жалпы жүйесіндегі ұлттық құндылық бағдар қалыптастыру жұмысы жүзеге 
асырылады. Бұл арқылы мəтіндердің ақпараттық жəне тəрбиелік сипатына оқушы назарын 
аударуға болады. Осындай ұлттық құндылық бағдарлы мəтіндерді бастауыш сыныптың ана 
тілі, дүниетану, музыка т.б. пəндерінде де пайдалану мүмкіндігі мол екенін тəжірибе 
барысында байқадық. 

 Оқушыларға ұсынылатын ұлттық құндылық мазмұнды мəтіндерде бастауыш сынып 
оқушысының жас ерекшелігіне сəйкес таным мүмкіндігі ескеріледі жəне оқыту мақсаты 
оқушы тұлғасын тəрбиелеуге бағытталады. Сонымен бірге, баланың санасына, сезіміне, 
мінез-құлқына əсер етудің бірлігі қарастырылады. Құндылық бағдарлы мəтіндердің 
мазмұнында қабылданған, мойындалатын құндылықтарға тікелей баға беріледі, эмоциялық 
қабылдауды белсендіретін, құндылыққа сендіруді көздейтін жəне қарама-қайшылық арқылы 
құндылықтарды көрсететін тұстары мол болады. Бастауыш білім мазмұнында қамтылған 
ұлттық құндылық негіздері Отан, туған жер, ана тілі, отбасы, салт, дəстүр, ел рəміздері жəне 
ел тарихына үлес қосқан тұлғалар құндылығы түрінде қарастырылады.  

Бастауыш сынып оқушыларының ұлттық құндылық бағдарын қалыптастыруда тиімді 
əдістер деп рөлдік ойындар, пікірсайыс, видео-əдіс, этикалық жағдаяттар, өнеге-үлгіні 
ұсынамыз. Мұғалім мен оқушының атқаратын іс-əрекеттерін талдай келе, олардың өзара 
белсенді əсерін ақпараттық технология арқылы қамтамасыз етуді көздейміз. Мұғалім ұлттық 
құндылық бағдар қалыптастыру жұмысында электрондық оқу құралын көмекші ретінде 
пайдалану нəтижесінде балалардың қызығушылығын, ақпараттарды бағалау іскерлігін 
жетілдіреді.   
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА СТУДЕНТА ВУЗА 
 

Егорова Ю. Н.-д.п. н., профессор.ОрИПС - филиал СамГУПС 
Конькина Е.В.-к.п. н., доцент.ОГПУ 

 
Обращение к проблеме «имиджа» студента вуза приобретает особое значение в 

современных условиях, когда общество предъявляет новые требования к будущему 
профессионалу, способному быстро встраиваться в производственный процесс, быть гибким, 
мобильным к различным новациям и результативно открывать и осваивать новые горизонты 
профессии. Понятие об имидже у абитуриента, будущего студента, активизируются в период 
активного поиска и выбора образовательного учреждения и тесно связывается в сознании с 
конкретным вузом. Следует отметить что, работодатели предпочитают принимать на работу 
выпускников конкретных образовательных заведений. 

Причина популярности определенных учебных заведений и недостаточного интереса 
к другим напрямую связаны с имиджем и вуза, и студента  как субъектов учебно-
профессиональной и образовательной деятельности. 

Самым распространенным является определение имиджа как сложившегося в 
массовом сознании и имеющего характер стереотипа эмоционально окрашенного образа 
кого-либо или чего-либо. 

Состав и структура имиджа составляется на основе тех впечатлений, которые 
производит личность на окружающих. Имидж студента в восприятии окружающих, прежде 
всего, связывается с обучающейся личности. Большинство стремиться к формированию 
позитивного образа обучающейся личности, активно овладевающей знаниями, а также 
обладающей индивидуальной стратегией и траекторией образовательного и 
профессионального пути.  Стремление к гармоничному сочетанию внутреннего содержания 
с внешней трансляцией своего образа актуализирует у студента поиск способов достижения 
желаемой гармонии. 

Первое впечатление, формируемое в результате восприятия окружающими 
внешности, должно сочетаться с внутренним содержанием и обеспечивает формирование в 
сознании окружающих гармоничный образ активной, современной личности.  

В реалиях современного образовательного пространства формируются 
различные аспекты обобщенного образа студенчества, которые закрепляютсяв массовом 
сознании в виде стереотипов. При этом, они закрепляются не только в сознании самих 
студентов вузов, но и в сознании общественности. Позитивность формируемого имиджа 
студента конкретного вуза в сознании общественности, определяет перспективность и 
востребованность учреждения на рынке образовательных услуг и в целом, его положение в 
образовательной системе региона. Следует отметить, что двойственные стереотипы 
сложились у общественности в отношении негосударственных вузов, часто связываемые с 
неэффективностью данных учреждений.  

На протяжении всей жизни в каждом человеке стремятся к гармонии 2 основные 
потребности потребность в индивидуальности и потребность в каком либо членстве. И та, и 
другая потребность, стремясь к гармоничному соотношению, реализуются очень ярко в 
современных условиях социума, который обеспечивает общение людей в сетевом пространстве. 

Интернет является эффективным инструментом, самым доступным источником идей 
для создания имиджа студента и поиска средств его творческого самовыражения  и 
воплощения, который обеспечивает развитие навыков самопрезентации (визуальное, 
событийное и вербальное сообщения), умения производить отбор информации о себе и 
управлять ею в социальных сетях для достижения необходимого позитивного эффекта в 
соответствии с поставленными целями [3]. 

Создавая страничку в «Одноклассниках», «Моем мире», «Контакте» и др., личность 
стремится реализовать эти потребности. Сначала личность формирует сведения о себе, при этом, 
презентует свои лучшие стороны, располагает фотографии, свидетельствующие, как правило, о 
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пестрой, многоаспектной и успешной жизни и карьере. Но, вместе, с тем, потребность в 
членстве в общности, заставляет личность выстраивать контакты с другими собеседниками, 
вступать в различные группы по интересам. И количество образующихся групп, друзей, 
обеспечивает личности признание его как необходимого члена общности. 

Умение делать комплименты выступает еще одной составляющей психологической базы 
аттракции. Самый эффективный комплимент-это комплимент на фоне антикомплимента себе. 
Самый эффективный комплимент-это комплимент на фоне антикомплимента себе. Усиление 
действия комплимента происходит, когда он сделан в присутствии других. 

Анализируя характеристики категории «имидж», следует отметить, что эта дефиниция 
раскрывается в контексте разнообразного рассмотрения видов имиджа, таких как: 
индивидуальный имидж (индивидуальная программа личности, концептуальные рамки 
которой соразмерны тем основам, на которых формируется ее имидж: духовным, 
моральным, ценностным, деятельностным), профессиональный имидж (интегральное 
понятие, обусловленное внешними и внутренними качествами личности специалиста, 
целенаправленно формирующееся в процессе профессиональной деятельности, 
реализующееся как самопрезентация специалиста - представителя определенной 
профессиональной среды; сложившийся в массовом сознании образ специалиста в 
определенной деятельности, который включает в себя определенный ряд ценностей, умений, 
особенностей и качеств и оказывает определенное воздействие на окружающих[1]. 

Назначение разных видов имиджа заключается в том, чтобы самоутвердиться в 
собственных глазах, улучшить актуальное самоощущение (самовозвышающий имидж); 
соответствовать сложившимся стереотипам социальной группы (самоутверждающий имидж) 
и достичь конкретной цели в профессиональном плане, а также достижения коммерческой 
выгоды (целевой имидж). Особую значимость приобретает формирование позитивного 
имиджа у специалистов сферы «человек-человек», в которой проявляется субъектность в 
деятельности, активность действий, влияющих на преобразование и изменение других людей 
(педагог, психолог, врач, руководитель и др.)[2].  

Имидж студента приобретает особое значение в современных условиях, когда 
общество предъявляет новые требования к будущему профессионалу, способному быстро 
встраиваться в производственный процесс, быть гибким, мобильным к различным новациям 
и результативно открывать и осваивать новые горизонты профессии. 

В науке получило активное развитие направление по изучению «имиджа» 
современного профессионала. А.Ю. Панасюк, О.А. Жеребненко, указывают о соответствии 
имиджа с выбранной профессией, а также о формировании имиджа как о целенаправленном, 
управляемом процессе.  

С помощью правильно сформированного имиджа человек, в частности студент, может 
позиционировать определенные, необходимые ему качества личности. Имидж студента 
динамичен, его атрибуты преобразуются, модифицируются в соответствии с изменениями в 
самом носителе или в групповом сознании, требующий постоянной поддержки и коррекции.  

Следует согласиться с мнением исследователя Жеребненко О.А. о механизмах 
развития имиджа студента. Автор считает, что актуальным механизмом развития имиджа 
студента выступает мера согласования или рассогласования структурно-содержательных 
особенностей имиджа на уровне индивидуального и общественного сознания [6]. Базовыми 
характеристиками выступают: черты личности, отражающие особенности межличностных 
взаимоотношений, внешние особенности, креативность личности и особенности ее 
эмоциональной сферы.  

Анализ научных исследований, образовательных стандартов позволяют выделить 
следующие основные характеристики, определяющие имидж современного студента вуза: 

- гражданственность и патриотизм, любовь к малой родине, к своему учебному 
учреждению, стране; 

- гражданская активность, готовность внести свой позитивный вклад в социально-
экономическое, политическое, духовно-нравственное развитие общества и государства; 
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- лидерство, управленческие и организаторские способности, умение взять 
ответственность на себя; 

- активная жизненная позиция, умение противостоять чуждому влиянию, негативным 
воздействиям окружающей среды, ориентироваться в информационных потоках; 

- креативность, творческий подход к своей профессиональной деятельности; 
- инновационное мышление, готовность и способность управлять инновационными 

процессами, внести преобразования в науку, экономику, культуру; 
- профессионализм, характеризующийся наличием прочной и глубокой теоретической 

подготовки по специальности и развитыми практическими навыками профессиональной 
деятельности [10]. 

Формирование имиджа студентов вуза - поэтапный процесс, эффективность которого 
обусловлена рядом условий. Под условиями развития имиджа Жеребненко  О.А. отмечает 
специально-организованную направленность образовательной среды на формирование 
позитивного образа личности студента и образа будущего профессионала, а именно: 

- осознание студентом необходимости формирования позитивного имиджа 
- проявление собственной активности студента при работе над своим имиджем; 
- развитие рефлексии: 
- развитие у студентов интереса к себе и к миру; 
- знание требований аудитории к личности и деятельности студента вуза; 
- выявление начального уровня развития качеств, составляющих позитивный имидж 

студента вуза; 
- соблюдение принципа многообразия форм и методов работы по формированию и 

коррекции имиджа; 
- овладение студентом приемами самопознания и самооценивания, а также навыками 

самоимиджирования и проектирования индивидуального имиджа [6]. 
Студенчество является наиболее сензитивным периодом для формирования имиджа, 

т.к. это возрастной этап, в котором: 
– корректируются, вырабатываются и закрепляются положительные 

характерологические и социально-психологические свойства, обеспечивающие индивиду 
возможность быть субъектом собственной активности, развития, деятельности, умения 
самопрезентовать себя в постоянно изменяющихся условиях рынка труда, проявленных в 
таких психологических структурах, как: ценностные ориентации, планирование и 
целеполагание, организация, направленность деятельности, механизмы ее регуляции, 
контроля и способы осуществления, индивидуальный стиль деятельности  [8]; 

– происходит становление взрослости, освоения новых – «взрослых» - норм поведения, 
адаптации к новым социальным и профессиональным функциям и ролям. С. И. Архангельский 
указывает, что этот возрастной период наиболее плодотворный для формирования знаний, 
умений, навыков, научного и профессионального развития, совершенствования всесторонней 
мыслительной культуры [3] 

– молодой человек делает важные выборы (определяется с профессией, социальной 
ориентацией, выбирает брачного партнера); происходит развитие и становление 
мотивационной сферы; появляются предпосылки к самоопределению (социальное, 
личностное, профессиональное, духовно-практическое); формируются жизненные планы и 
смысложизненные ориентации [7];  

– проявляется социальная активность и достаточно гармоничное сочетание 
интеллектуальной и социальной зрелости; характерна специфическая направленность 
познавательной и коммуникативной активности на решение контекстных профессионально-
ориентированных задач[10]; 

– формируются мировоззренческие ценности, задающие устойчивые качества 
личности, свойства характера; в периоде становления находятся такие качества личности, 
как способность к саморегуляции, чувство ответственности за принятые решения, 
настойчивость и воля в достижении не только близких, но и отдаленных целей. Л. 
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И. Рувинский отмечает присущее этому возрасту стремление к всестороннему развитию 
своих способностей, составлению конкретных программ развития воли, интеллектуальных, 
эстетических качеств[21]; 

– проявляются внутренние противоречия жизненной перспективы – недостаточная 
самостоятельность и готовность к самоотдаче ради будущей реализации своих жизненных 
целей,  происходит приобретение статуса взрослого человека при отсутствии опыта 
выполнения различных социальных ролей [9]. 

Педагогический потенциал образовательной организации высшего образования в 
формировании имиджа студента  отражает наличие актуальных ресурсов и возможностей, 
определяющих успешность формирования имиджа студента. 

Формирование имиджа студента в образовательном процессе вуза происходит в 
различных видах деятельности и формах организации учебно-воспитательной деятельности.  

Взаимодействие с работающими специалистами позволяет студентам 
продемонстрировать диапазон сформированных профессиональных знаний и умений,  
культуру поведения, нацеленность и готовность к саморазвитию, самосовершенствованию, 
выразить свое отношение к избранной профессии, попробовать и оценить себя в роли 
будущих специалистов. 

В ходе прохождения практик студент осваивает образец поведения специалиста-
практика, реализующего определенный статусно-ролевой функционал в соответствии с 
требованиями профессии и специфики организации, что позволяет    студенту расширить 
опыт опробования своих сил в разнообразных сферах овладения профессией для 
перспективного конструирования траектории  профессионального и личностного 
самосовершенствования, самореализации. 

При этом необходимо отметить, что имидж студента является частью культуры 
будущего специалиста и отражает нравственные ценности, личностную этику, определенные 
имиджевые характеристики, соответствующие будущей профессиональной деятельности. 
Сформированный имидж способствует социокультурной и профессиональной идентификации 
личности, построению карьеры в конкурентной среде, нахождению своего предназначения в 
постоянно изменяющихся условиях социума. Эффективный имидж  студента – это ответ на 
социальный заказ общества, требующего конкурентоспособного, мобильного специалиста, 
открытого для постоянного саморазвития в контексте осмысленного выбора целей 
реализации жизненного пути, способов достижения успешности в разнообразных сферах 
практики. 

Следует отметить, что в становлении имиджа студента вуза особую роль играет 
наличие имиджа у самого преподавателя вуза. По результатам имеющихся исследований 
имиджа преподавателя вуза, характеристиками образа идеальной личности преподавателя 
выступают: разум и интеллект, профессиональная эффективность, самоактуализация, 
ответственность и добросовестность в работе, мораль и социальная культура, толерантность.   

С развитием информацинного общества у личности появилась возможность 
позиционировать и транслировать свой образ с помощью большого спектра услуг сети 
интернет. Всемирная паутина обеспечивает личности условия для интерактивности, 
вероятности обратных связей, формирования позитивного  имиджа успешной современной 
личности. Виртуальные контакты содействуют установлению реальных межличностных 
отношений, становится поводом для реальных встреч и общения, а также являются 
дополнительным источником самореализации личности в новой нише – виртуальном 
пространстве. 

Самореализация современного студента осуществляется не только в приобретении 
престижной профессии, деятельности в самых передовых отраслях производства, в 
достижении материального благополучия; высокоразвитая личность, позиционируя себя как 
успешная, активная, современная, осознавая свою самоценность,  стремиться реализовать 
себя во внеаудиторной деятельности, на поприще молодежных студенческих инициатив, 
движений.  Именно организация эффективной и действенной работы студенческих 
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объединений в вузе способствует возникновению таких качеств будущего специалиста, без 
которых невозможна успешная инновационная деятельность в будущем [6].  

Студенческие объединения и общественные движения, реализующие социально 
значимые программы и проекты, поддерживают инициативы студенческой молодежи, 
организуют ее досуг для реализации общих интересов и потребностей. Студенческие отряды, 
выступая как эффективный способ обеспечения вторичной занятости, организации досуга, 
обеспечивают еще и  возможность конструирования, утверждения и реализации  своего 
имиджа. В деятельности студенческих трудовых отрядов, на первый план выдвигается 
необходимость создания наиболее благоприятных условий для самореализации личности. 

Общество, диктуя свои требования к современному специалисту, базисом 
востребованности профессионала выдвигает несколько качественных характеристик: 
индивидуализм, работоспособность, профессионализм, инициативность, предприимчивость, 
самостоятельность, мобильность, жизненный оптимизм. Студенческие стройотряды 
являются мощным плацдармом для развития обозначенных характеристик, которые 
обеспечивают личности формирование только ей присущих индивидуальных характеристик; 
создают условия для приобретения опыта конструирования профессионального и 
жизненного пути; и в целом, выступают фактором формирования имиджа современной 
личности студента. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ  МУЗЫКА ПƏНІНІҢ ТƏРБИЕЛІК МАҢЫЗЫ 
 

Жақсылықова Г., Таспаева С.Ж. 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 
 
 

Тəуелсіз елімізде табандылықпен жүзеге асырылып жатқан ілгерілесу саясатты қоғам 
өмірінің барлық саласына түбегейлі өзгерістер енгізуде.  

Тəуелсіз мемлекетіміздің өсіп-өркендеуі, қауіпсіздігі, əл-ахуалының артуын жүзеге 
асырудың аса маңызды құралы қоғамның барлық саласын, соның ішінде өнер саласында 
мəдениет пен білімді дамытуда аса маңызды рөл атқарды. 

Тəуелсіз еліміздің дамуы үшін мəдени - рухани мұраның жетістіктерін келешек 
үрпаққа қалдырудың үлесі зор. Халықтың даналық мұрасын сақтаудың негізі халықтық 
тəрбиеде. Күнделікті өмір мен табиғаттағы əдемілікті түсіну, бақылау, пайдалану үшін 
балалардың сезім-түйсігі ұшқыр, ақыл-ойы алғыр, терең білімді азамат болуы керек. 
Осындай ұрпақтың өмірге деген эстетикалық көзқарасы оның қызметінің барлық саласында 
көрініп түрады. 

Музыка пəні арқылы тəрбие беру тек қана жекеленген нысандарды елестете ұғыну 
ғана емес, ол мəдениетті сезіну мен түсінудің негізі. Бұл өмірге деген эстетикалық қатынасқа 
тығысатын барлық үйреншікті заттарға, дағдылы əлемге жаңа қатынас орнатады. 

       Жоғарғы оқу орнының болашақ түлектеріне: «Ұстаздық  еткен   жалықпас,   
үйретуден   балаға», - деп, ұлы Абай айтқандай, жас ұрпаққа сапалы білім, саналы 
тəрбие  беріп,  жан-жақты  дамыған тұлғаны қалыптастыруға  үлес   қосатын   ұстаз  орны  
əрқашан ерекше. Сондықтан да бүгінгі өмір талабы ұстаздарға қажымай-талмай жемісті 
еңбек етіп, ыждағаттылықпен, шығармашылық ізденімпаздықпен жұмыс істеуді міндеттейді. 
Ұрпақ тəрбиесі ісіне жете көңіл бөліп, жас жеткіншектерге музыка əлемінің қыр-сырын 
үйретуде талапқа сай ұзтаздарымыз еңбек етіп жүр. 

Мұғалім үшін бірнеше кезеңнен тұратын ұзақ оқыту процесіне мынадай міндет 
қойылады: оқушылардың музыка ұлттық қазына арқылы қызығушылығын ояту, 
шығармашылық қабылдау қабілетін дамытуды жүйелі түрде ұйымдастыру жəне халықтық 
мұра-орындаушылықты насихаттау.  

 Музыкадағы оқыту мен тəрбиелеу үрдісіндегі басты мақсат - əрбір жас адамды 
қоғамның тірегі, рухани бай, мəдениетті, эстетикалық талғамы зор, өз Отанының елжанды 
азаматы етіп тəрбиелеу болып табылады.  

а) музыканы тыңдау жəне əн салу, күй, жыр сияқты музыкалық шығармалардан 
үзінділер орындау (кез-келген музыкалық аспапта); 

ə) музыкалық шығарламалардың мазмұны мен үлгісіне қатысты төл ерекшеліктері 
жəне қазақ халқының дəстүрлі музыкалық мəдениеті туралы білім қалыптастыру; 

б) əн мен күйдің идеялық, эстетикалық мəнін түсіну, олардың сезім тербер дүниелі 
мазмұнын болжау; 

в) оқу барысында (оқытушы мен оқушының қарым-қатынасы) еркін шығармашылық 
ахуал орнықтыру мақсат тұтылады. Ойдағыдай нəтижеге қол жеткізу үшін музыка мұғалімі 
ұдайы өзін-өзі шындап, дамытып отыру керек, жаңаша ізденіс үстінде болуы қажет; 

г) басқа пəндермен байланыс жасау, шешендік өнерін дамытуға ден қою, тіл ұстарту 
мəселесіне көңіл бөлінеді. 

 «Əлемнің басты өлшеушісі – ол Адам». XXI ғасыр табалдырығын аттау сəтінде 
тұрып, жан-жақты дамыған қоғам ретінде адамгершілік қасиетті жоғары сақтауды талап 
етеді.  

Көпқырлы қоғам бағытын жетілдіру процесінде, ой-өрісі жоғары, мəдени тəрбиелі, 
сезінуі, эмоциялылығы, өмірдің бағасын сезіне, болжай білуіне үйретеді. 



24 

  

Халық тағылымы арқылы музыкалық өнер – балаларды тəрбиелеу құралы. Халық 
музыкасы сезімді, көңіл-күйді оятады, ал көңіл-күй психологиялық күйді тұрақтатады. 
Психологиялық күй адам санасында өмірге деген белгілі дəрежелі қатынасты бекітеді. 
Музыка өмір қозғалысында даму динамикасында шындықты бейнелейді. Музыканың 
мазмұны сезім, эмоцияға көңіл-күй болып табылады. Бүкіл өмірінде сақталынып қалатындай 
музыканың адамдарға əсері ерте жастан қалыптасуы тиіс. Музыкалық іс-əрекеттің барлық 
нысандары ол балалардың музыкалық тəжірибесі белсенді түрде музыканы қабылдауы, 
олардың шығармашылық қабілеттерін білімдері мен дағдылары – осылардың барлығы да 
оқушының музыкалық мəдениетінің байуындағы алғы шарттар. Кең мағынада халықтық 
педагогика, халықтық тəрбие, халықтық музыка арқылы музыкалық қабілетті дамыту, бұл 
адамның бойында рухани қажеттіліктерді, оның адамгершілік түсініктерін, зерделілігін, 
идеялық-эмоцияналдық тəрбиені дамыту жəне тіршілік құбылыстарының эстетикалық 
бағасын қалыптастыру. Осы тұрғыдағы халық музыкасын дамыту ол – адамды тəрбиелеу 
дегенмен пара-пар. Тар мағынада музыкалық тəрбие беру – бұл музыканы қабылдауда 
қабілеттілікті дамыту, ол əр түрлі формадағы музыкалық іс-əрекет арқылы жүзеге асады, 
осыдан адам бойында музыкалық мəдениеттілік қалыптасады. Рухани дүниетанымын дамыту 
жəне пəн əдістемесін үйрету дегеніміз ол балалармен музыкалық тұрғыдан жұмыс жасайтын, 
мақсат-міндеттерден, мазмұны, нысандары мен əдіс-тəсілдерді үйрететін пəн. Ол музыканың 
өмірі мен байланысын ұлттық мəдениеттің ерекшеліктерін, əдебиет пен халық ауыз 
əдебиетін, бейнелеу өнері мен тарихтың байланысын сол аймақтың, халықтың тұрмысы мен 
салт-дəстүрінің байланысын оқып үйрететін пəн.  

Əдістеме – дидактикалық қағидалар негізінде əдіс-тəсілдер, мақсаттар мен міндеттер 
оқу-тəрбие үрдісін құратын педагогиканың бір саласы болып табылады. 

Халық музыкасы, халық əуені мен əуезі – тұлғаны оның сана-сезімін, құндылық 
қондырғысын, мінез-құлқын, адамгершілік қабілетін қалыптастырудағы ең күшті құрал. 
Қазақ халқының музыкалық мəдениеті – ұлттық ерекшелік болып саналады. XX ғасырдың 
музыка – тануында бүкіл дүниежүзінің музыкалық мəдениеті дамуы жағынан алуан түрлі 
екендігі бəрімізге мəлім, əрбір мəдениеттің музыка феномені əр түрлі болады да, тарихи 
жағында да əр түрлі болды. Мысалы, Еуропада ортағасырлық кезеңде тек шіркеулік 
музыканы қаласа, жаңа дəуірде шіркеулік музыкамен қатар театрлық музыка таныла 
бастады. Жаңа дəуірде фольклорлық мəдениетті əзəзіл қуғыннан басталды. XV-XIX ғасырда 
фольклордың композиторлық шығармашылығы зор болды. Алайда, фольклор бағалы əрі 
ерікті сала ретінде тек XX ғасырда тыңдармандардың ықыласын жаулап ерекше музыкалық 
құндылыққа айналды. Бұл өзгерістер жаңа, бұрын-сонды болмаған мəдениеттің бір түрі – 
көпшілікке музыканың дамуына үлкен əсер тигізді.  

Шығыс музыкалық мəдениетінің Еуропалық мəдениетінен ерекше айырмашылығы 
бар. Біріншіден, музыканың əлеуметтік орны жағынан Еуропалық жүйеден өзгеше: көптеген 
шығыс мəдениеттерінде соның ішінде қазақ мəдениетіндегі музыкалық арнайы концерттік 
формасы қалыптасқан жоқ. Бірақ оның үні басқа формалармен араласып кеткен. Мысалы, 
исламдағы музыка немесе дін салтының бір бөлігі- құран, азан əуендері немесе музыкалық- 
ақындық поэтикалық түрінде, қонақ-жайлы дəстүрінде, той-думандар да кездеседі.  

Екіншіден, музыкаға ерекше жанр жүйесіне тəн. Міне, осылай, ислам дүниесінде 
театрлық музыка, опера, балет тағы басқа болған жоқ. Еуропадағыдай ең күрделі жанр 
симфония емес, моком болды. Бірақ ол симфония сияқты дүниежүзінің құрамына, тəртібіне, 
жоғарғы рухани құндылықтарға сипаттама береді.  

Қазақ музыкасы – ислам дүниесіне жақын болғандықтан, оның концептуалдық 
жанры-күй, жыр жəне айтыс. 

Жалпы қорыта келе айтқанда оқушыларда музыка өнеріне дүниетанымын 
қалыптастыруда, халық қазынасын, халық тағылымын халық музыкасын тыңдатудың  үлкен 
маңызы бар. Ал балалардың қаншалықты музыканы қабылдай алу дəрежесі мұғалімнің 
шеберлігіне жəне сабақта əдістемелерді дұрыс қолдана білуіне байланысты. Оқушылар 
музыканы қоршаған ортаны, өмір мен адамның сезімін бейнелейтін құралы ретінде түсінеді. 
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Под этапом опытно-экспериментальной работы мы понимаем логически завершенный 

отрезок учебно-воспитательного процесса, которому соответствуют четкие целевые 
установки, определенное предметное содержание, конкретное дидакто-методическое 
обеспечение и который отражает соответствующий ему уровень деятельности студентов 
технических вузов по формированию у него профессиональной направленности. Целью 
опытно-педагогической работы является разработка методики поэтапного формирования 
профессиональной направленности студентов технических вузов на материале русского 
языка и проверка ее эффективности на практике. 

Оптимальному достижению цели будут способствовать реализующиеся в ходе 
опытно-практической работы следующие положения: 

1) в основе учебно-воспитательного процесса вуза должен лежать деятельностный 
подход; 

2) целенаправленность, последовательность, непрерывность в формировании 
изучаемой деятельности будет реализовываться через поэтапную методику формирования 
профессиональной направленности студентов технических вузов на занятиях по русскому 
языку; 

3) необходимость постепенного включения студентов в систему формирования 
профессиональной направленности студентов технических вузов дает больший процент 
успеха предстоящей практической деятельности. 

Исследования проблем формирования речевых навыков на материале отдельных 
дисциплин и средств литературного языка ведутся уже давно.  Проблему обучения русскому 
языку студентов-казахов рассматривали Р.Г.Баяманова, О.Я. Ким, Г.Т. Бейсембаева [1, 2, 3]. 
Вопросы совершенствования навыков русского языка изучали С.А. Мамекбаева, Б.А. 
Азтаева [4,5]. Особенности  обучения русскому языку студентов различных специальностей 
(физическая культура, юриспруденция, изобразительное искусство, 
биология)рассматривалиН.А. Кожабекова [6, 7],  Н.А. Тулкинбаев [8], Б.Т. Бейсекеева [9], 
Н.К. Балмагамбетова.  

Наше исследование посвящено проблеме эффективности профессиональной 
направленности будущих специалистов на материале русского языка как средству их 
профессиональной подготовки. Профессионально-ориентированное обучение студентов 
различных специальностей в практическом курсе русского языка исследовалось в трудахД. 
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Сарсенова, Ю.Г. Смирнова, научному стилю русской речи было уделено внимание в работах 
М.Ш. Мусатаевой, Т.М. Сарбаевой, Р.К. Тохтамовой, Т.И. Пак, А.А. Цой. 

В ходе исследования нам удалось определить список речевых недочетов, существенно 
снижающих эффективность учебного и профессионального речевого общения, и обосновать 
комплекс педагогических условий, направленных на ликвидацию этих недочетов и 
повышение эффективности формирования речевых навыков в вузе, раскрыть сущностные 
характеристики дидактической модели формирования профессиональной направленности  
студентов в процессе изучения русского языка. 

В связи с этим особое значение приобретает проектирование профессиональной 
подготовки студентов в техническом вузе. Несмотря на значительное количество 
отечественных и зарубежных исследований, недостаточно разработанной остается именно 
эта проблема. Существующие курсы русского языка в технических вузах главное внимание 
студентов акцентируют именно на коммуникативной функции. Однако русский язык почти 
не использует полностью потенциал  своих предметов для решения задач по формированию 
профессиональной направленности, развитию коммуникативных способностей студентов.  

В совокупность педагогических условий мы включаем условия, обеспечивающие 
качественную работу преподавателя, – с одной стороны, и условия, обеспечивающие 
профессиональную направленность подготовки обучаемых (студентов), – с другой.  

При проведении опытной работы мы опирались на важный методологический 
принцип последовательного углубления и постепенного усложнения содержания материала 
и практических действий и выработали   единые требования к устной и письменной речи 
студентов, которые будут способствовать профессиональному совершенствованию 
студентов. Преподаватели всех предметов должны быть максимально внимательны к речи 
студентов, исправлять допускаемые ими ошибки. Разумеется, речь самого преподавателя 
должна удовлетворять самым высоким требованиям: быть грамотной, литературной, вырази-
тельной. 

Любое высказывание студентов в устной или письменной форме следует оценивать, 
учитывая его содержание, логическое построение и речевое оформление. Студенты должны 
уметь:  

1)  говорить или писать на тему, соблюдая ее границы;  
2) отбирать наиболее существенные факты и сведения для раскрытия темы и основной 

идеи высказывания;  
3) излагать материал логично и последовательно (устанавливать причинно-

следственные связи между фактами и явлениями, делать необходимые обобщения и 
выводы);  

4) правильно и точно пользоваться языковыми средствами для оформления 
высказывания;  

5)  строить высказывание в определенном стиле (разговорном, научном, 
публицистическом и др.) в зависимости от цели и ситуации общения;  

6) отвечать четко, с соблюдением логических ударений, пауз и правильной 
интонации;  

7) оформлять любые письменные высказывания с соблюдением орфографических и 
пунктуационных норм, чисто и   аккуратно [17]. 

На основании проведенного теоретико-методологического анализа формирования 
профессиональной направленности студентов технических вузов нами были выделены 
следующие этапы формирования данной деятельности как интегративного качества 
личности студента: 

- ориентирующий, охватывающий 1-ый семестр обучения в вузе и направленный на 
формирование общих представлений о личности как объекта деятельности, отличающийся 
направленностью на активное включение в образовательное пространство вуза; 

- информационно-диагностический, охватывающий 2-ой семестр 1-го курса обучения 
в вузе и направленный на теоретико-эмпирическое освоение характерологических 
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особенностей личности, формирование познавательного интереса к профессиональной 
деятельности в ходе практических занятий по циклу русского языка; 

- моделирующий, охватывающий 1-ый курс обучения в вузе и направленный на 
построение теоретических моделей предстоящей профессиональной деятельности в ходе 
изучения элективного курса  «Профессиональная направленность курса русского языка» и 
его последующую апробацию в процессе проектной работы. 

Были выделены следующие задачи, решаемые преподавателем в процессе 
формирования профессиональной направленности студентов технического вуза:  

• Формулирование конкретных целей учебного курса с учетом требований, 
предъявляемых профессиональной деятельностью; планирование учебного курса с учетом 
поставленных целей; учет этапов формирования умственных  действий; предвидение 
возможных затруднений у студентов при изучении ими учебного курса и путей их 
преодоления.  

• Отбор материала для данного занятия с учетом способности студенческой 
аудитории к его восприятию, подбор и разработка системы заданий и задач, исходя из 
поставленных целей;  выбор рациональной структуры занятия в зависимости от его цели, 
содержания, уровня развития студентов; планирование содержания занятия с учетом 
межпредметных связей; разработка заданий для самостоятельной работы студентов; выбор 
системы оценки и контроля обученности студентов.  

• Организация активных форм обучения; использование педагогических 
методов, адекватных учебной ситуации; организация самостоятельного изучения учебного 
предмета студентами;  применение технических средств обучения.  

      Курс русского языка как дисциплина общеобразовательного цикла рассчитан на 
студентов казахских отделений университетов (бакалавриат) и содержит общие 
рекомендации, реализация которых необходима в лингвистическом образовании студентов. 
Так как студенты бакалавриата, совершенствуя речевые навыки и умения, овладевают 
дополнительным средством общения и получают, в конечном счете,  глубокое и 
качественное образование.  

Одним из условий формирования современного специалиста должно быть свободное, 
на уровне практического его использования в повседневной и производственной жизни, 
владение языком. Формированию профессиональной направленности студентов, а также 
повышению их профессионального уровня будет способствовать преподавание элементов 
спецпредметов на материале русского языка. Прежде чем приступить к изучению 
специальных знаний на материалах русского языка нами был (вместе с преподавателем 
спецдисциплины)  определен уровень владения студентами русской речью. Проверочные 
работы, проводимые в форме диктантов, устных опросов, бесед технического содержания, 
позволили примерно установить этот уровень: 

- недостаточное понимание устной и письменной речи, ограниченный лексический 
запас, преимущественное употребление в речи неполных конструкций, односложные ответы, 
нарушение грамматических норм; 

- владение устной и письменной речью на уровне понимания основного смысла 
высказывания, умение дать достаточно полный ответ на поставленный вопрос, владение 
лексикой на технические темы, возможные ошибки на грамматическом уровне, некоторые 
затруднения при подборе лексических единиц; 

- свободное владение устной и письменной речью, использование различных 
конструкций, большой лексический запас. 

От уровня владения студентами русским языком зависело, как часто и в каком объеме 
преподавателю необходимо обращаться к техническим терминам, какие методы и приемы 
использовать.  

Также на первом этапе студенты на занятиях по русскому языку приобретали 
первоначальные знания о будущей профессиональной деятельности, об особенностях работы 
на производственных предприятиях и непосредственно о производствах различных 
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профилей посредством использования средств наглядности. Преподавание русского языка 
требует максимальной наглядности. В качестве пособий  нами были  использованы   
плакаты,  таблицы,   чертежи,   модели и т. д. 

Методологические исходные положения позволили процесс формирования 
профессиональной направленности студентов рассматривать как часть целостного 
педагогического процесса вуза, сохраняющую характерные свойства целого. Особенным 
выступает содержание - дидактические основы процесса формирования профессиональной 
направленности студентов в результате изучения ими русского языка: 

1) ясное изложение материала, выделение ключевых понятий, закономерностей, 
построение обобщающих выводов; создание тестов по читаемому курсу; изложение 
отобранного материала в виде проблемной лекции;  

2) стимулирование студентов к постановке вопросов, проведение дискуссии; 
дисциплинирование студентов, установление обстановки сотрудничества в условиях 
равноправного общения;   

3) оценка уровня развития группы, определение ее лидеров и неформальной 
структуры; конструктивное разрешение конфликтов;   

4) активизация познавательной деятельности студентов;   
5) саморегуляция своих психических состояний;  
6) установление и поддержание деловых взаимоотношений.  
Навыки и умения рационального речевого поведения нужны в профессиональной 

деятельности всем тем, кому необходимо постоянно общаться: что-то объяснять, 
консультировать, рекомендовать, выступать. Реалии нашей жизни таковы, что 
востребованными оказываются специалисты, способные мыслить самостоятельно, 
вырабатывать продукт мышления – оригинальное решение актуальной для определенной 
области жизни проблемы. Здесь выполнялись более сложные  задания, которые позволяли 
включать студентов в разнообразные ситуации, связанные с выражением различных 
отношений к себе, к практической деятельности в целом. 

Перевод текста в таблицы и схемы 
Анализ и составление таблиц имеют большое значение для развития мыслительной 

деятельности студентов. Ведь для того, чтобы составить таблицу, нужно хорошо разбираться 
в тексте, уметь отобрать нужный материал, обобщить и систематизировать его. В процессе 
данной работы студенты выделяют существенные признаки изучаемых явлений, находят в 
них черты сходства и различия. 

На первых этапах обучения (пока студенты еще не имеют достаточных знаний по 
предметам профессионально-технического цикла, не полностью владеют навыками работы с 
таблицами) целесообразно работу по переводу текста в таблицы и схемы проводить на уроке 
под непосредственным руководством  преподавателя.   

По мере овладения студентами необходимыми навыками обобщать и 
систематизировать учебный материал такая работа может быть предложена им для 
самостоятельного выполнения с последующей проверкой на уроке. Например, студентам ря-
да специальностей строительного профиля можно предложить заполнить таблицу по теме 
«Режим сварки различных материалов» (подобные таблицы могут быть разработаны 
преподавателями по различным темам технических дисциплин) (Таблица 1): 

 
Таблица 1 - Режим сварки различных материалов 
 

Подготовка материала 
к  сварке 

Режим сварки Последующая 
обработка 

Низкоуглеродистые стали   
Легированные стали и т. д.   
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Использование учебных кинофильмов, электронных учебников на занятиях по 
русскому языку 

Большую помощь преподавателям в активизации учебной деятельности по 
формированию профессиональной направленности студентов оказал просмотр на занятиях 
по спецпредметам учебных кинофильмов, кинофрагментов. Киноматериалы использовались 
на различных этапах занятия в зависимости от уровня знаний студентов, темы, которая изу-
чается в данный момент, и т. д. Чаще всего кинофильмы использовались при объяснении или 
закреплении нового материала, однако преподаватель может обратиться к киноленте и при 
повторении. 

Просмотр кинофильмов технического содержания на занятиях по русскому языку 
имеет большое значение и для речевой практики студентов. При этом, разумеется, необ-
ходимо, чтобы качество звука было хорошим, изображение четким, в противном случае 
понимание киноматериала студентами может быть затруднено [9]. 

При изучении русского языка мы привлекали и материалы телевизионных передач 
технического содержания. Это способствовало расширению кругозора, совершенствованию 
навыков аудирования, обогащению лексического запаса студентов. Кроме того, студенты 
должны были ежедневно смотреть программы, в которых сообщается о тех или иных 
событиях в науке и на производстве. Просмотренный студентами материал телепередач  
непременно обсуждался на занятиях. 

Работа с материалами радио- и телепередач расширяет кругозор студентов, углубляет 
их профессиональные знания, а обсуждение тех или иных вопросов, проблем, связанных с 
современным производством, с будущей профессиональной деятельностью, учит их 
высказывать и отстаивать свою точку зрения, приучает к публичным выступлениям. 

Таким образом, опираясь на результаты ранее выполненных исследований, мы 
определили потенциал учебных проектов в формировании профессиональной 
направленности студентов технических вузов. 

Использование компьютера: общение с персональным компьютером; подготовка 
документов и статей с помощью компьютера; обработка результатов психолого-
педагогических и естественно-технических измерений с помощью компьютера; разработка 
сценариев контролирующих компьютерных программ; разработка сценариев обучающих 
компьютерных программ.  

Организация обучения русскому языку  студентов технических вузов по 
разработанной и скорректированной программе элективного курса, цель которой не передача 
знаний для заучивания, а постоянное обогащение опытом творчества, формирование 
механизма самореализации личности каждого студента. Требования к базовой подготовке на 
разных этапах вузовского обучения различны, меняется их характер, подход к оценке  
учебной программы с учетом реального вклада в развитие личности.  
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Батыс Қазақстан инновациялық – технологиялық университеті, Орал қ. 

 
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].  

Бүгінгі бала – ертеңгі азамат. Сол азаматты балабақшадан бастап болашақ өмірге 
бейімдеу, дені оларды оқыту, тəрбиелеу, еңбекке баулу үшін қолайлы атмосфера 
қалыптастыру –білім беру ұйымдарының міндеті болып табылады.   

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. 

Қазіргі педагогиканың өзекті мəселесінің бірі мектеп жасына дейінгі балалардың 
танымдық қызығушылықтарын дамыту.  Барлығымызға белгілі, адам миының қозғалыс 
проекциясының барлық бөлігінің үштен бірін, қол проекциясы алып жатыр. Осыдан келер 
қорытындымыз, танымдық функциялардың, ақпаратты қабылдаудың дамуына ұсақ саусақ 
моторикасының маңызы зор. 

Л.В. Занков, А.Р. Лурия, М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева жəне басқа да ғалымдар, ұсақ 
саусақ моторикасының бұзылуы, дамуында тежелуі бар балаларға тəн белгілердің бірі деген 
болатын. Аталған ғалымдар, дамуында тежелуі бар балалардың саусақ қозғалысы ебедейсіз, 
бағдарлауы нашар, дəлдік пен жылдамдығының бұзылғандығын атап өткен. 

Л.В. Анткова-Фомина, М.М. Кольцова, Б.И. Пински зерттеулер нəтижесінде 
интеллектуалдық даму мен моторика дамуының бір-бірімен байланысты екендігін дəлелдеді. 

Баланың ми қыртысы қаншалықты дамыса, тілі, ақыл-ойы да  жақсы дамиды деген 
тұжырымдаманы қазіргі кезде ғалымдар теория жүзінде дəлелдеп отыр. Адам миының 
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қыртысында тіл бөлігі қозғалыс бөлігімен көршілес орналасқан. Алдыңғы мидың орталық 
иірімі − қозғалыс проекциясының бөлігі. Одан келетін нейрондар əр түрлі қозғалыстарға 
жауапты. Қолдың білезік бөлігі қозғалыс проекциясының үштен бір бөлігін алып жатыр, ал 
ол тіл, сөйлеу бөлігіне өте жақын орналасқан. Дəл осы қолдың білезік бөлігінің көлемі мен 
тіл, сөйлеу бөлігіне жақын орналасуы, ғалымдарды, ұсақ саусақ моторикасын жаттықтыру 
баланың тілінің дамуына зор ықпал ететініне алып келген. Электрофизиологиялық 
зерттеулер, тіл дамуына жауапты бөлік саусақтардан тарайтын импульстердің əсерімен 
қалыптасады деп көрсетеді.[2]. 

Көріп тұрғанымыздай, қолдың қызметі мен тілдің дамуы қатар жүреді. Сондықтанда 
балабақшада балалармен жұмыстанғанда қол саусақтарын жиі қолданылу қажет. Баланың 
ұсақ саусақ моторикасын шыңдау – тілді шыңдау. Ал тілді шыңдау ол ақыл-ойды да шыңдау 
деген сөз. 

Ұсақ саусақ моторикасын дамытуды баланың нəрестелік шағында-ақ бастаған жөн. 
Нəрестенің қолына саусақ жаттығуы – саусаққа арналған массаж жасаған тиімді. Сол арқылы 
ми қыртысымен байланысты биологиялық нүктелерге əсер етеміз. 

В.А. Сухомлинский «Бала қабілеті мен дарындылығы – саусақ ұштарынан бастау алады. 
Саусақтардан басталатын нəзік салалар − шығармашылық ойларды нəрлендіретін қайнар 
көз» десе, Аристотель «Қол – құралдардың құралы», ал И. Кант «Қол адамның сыртқы миы 
іспеттес» деді. Жоғарыдағы айтылған ғалымдардың айтылған ғалымдардың пікірі осы ұсақ 
моториканы дамытудың дəлелі болмақ[3]. 

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. Сол арқылы қол шапшандығы дамиды, өз қимылдарын басқаруы, белгілі 
іс-əрекетке зейіні тұрақтанады.Көптеген саусақ жаттығулары екі қолдың да қозғалысын 
талап етеді, ол өз кезегінде баланың «оң», «сол», «жоғары», «төмен» сияқты ұғымдарды 
түсінуіне көмегін тигізеді.Бір жастан екі жасқа дейін балалар «саусақ жаттығуларын» бір 
қолмен орындағанда, жақсы қабылдайды.Ал үш жастағы балалар екі қолмен ойналатын 
саусақ жаттығуларын  жақсы меңгереді, мысалға, бір қол үй болса, екінші қол үйде жүгіріп 
жүрген мысық болады.Төрт жастағы балалар бұл жаттығуларды, бірнеше оқиға желісің 
ауысуымен ойнай алады. Ал мектепке дейінгі ересек жастағы балаларға əр түрлі заттарды, 
шарлар, кубиктер не үйлер сияқты құралдарды беріп, түрлендіріп саусақ жаттығуларын 
өткізуге болады[3]. 

Бала есін біліп, былдырлап сөйлей бастаған кездің өзінде-ақ басқа құрбы-құрдастарымен 
ойнай бастайды. Өйткені, ойын – мектеп жасына дейінгі баланың жетекші іс-əрекеті. 
Ойындар ойнау арқылы ұсақ саусақ моторикасын дамытудың маңызы зор. 

Қол жəне қолдың білезік, саусақтардың үйлесімді, жан-жақты дамуына, қолды əр түрлі 
қысу, созу, босаңсыту қимылдарын жасау қажет. Сондықтан келесідей тəсілдерді қолданған 
жөн: 

    Ойындар мен жаттығулардың жүйелілігі. Бірден нəтижені күтудің қажеті жоқ. 
Өйткені, дағдылардың автаматтануы көптеген қайталанулармен келеді. Соған байланысты, 
бір дағдыны меңгеру, бірнеше бөліктермен жүзеге асады; 

    Қарапайымнан күрделіге ауысу принципі. Бірінші оң қолға, кейін сол қолға; 
табысты болса – оң жəне сол қолға бірден орындатуға болады. Қандай да болсын 
жаттығулардан «аттап кетуге» болмайды. Ол, балаға физиологиялық тұрғыдан орындай 
алмайтын тапсырма болып, жағымсыз əсер туғызуы мүмкін; 

    Барлық ойындар мен жаттығулар баланы қалауымен орындалуы қажет, жағымды 
əсер етуі тиіс. Қандай жас болмасын, адамға нəтиже маңызды. Сондықтан баланың əр бір 
болмашы жетістіктерін бағаланған дұрыс; 

    Егер бала ойынды жалғастыруды сұраса, көңілін басқа тапсырмалар мен ойындарға 
аударған жөн. Барлығында өзінің шегі болу керек. Баланы ойын барысында шаршату тіптен 
орынсыз, ол жағымсыз əсер қалдыруы мүмкін. 
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 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. 

Мектепке дейінгі жаста балалардың моншақтармен ойнауы екі қолдың да бағдарлауын 
арттырады. Балаға тізуге арналған бау жəне əр түрлі теңдіктегі, əр түрлі диаметрлі 
моншақтар беріледі. Бұл баланың «Көз-қол» бағдарлауын жетілдіреді. Бұл ойында баланың 
тек қол ісмерлігі ғана емес, сенсорлық (түс, көлем, пішін) қабілетті дамиды. 

Баулармен ойналатын ойындар – сенсомоторлық бағдарлауды, ұсақ моториканы, 
жазықтықта бағдарлауды, «жоғары», «төмен», «оң», «сол» ұғымдарын игеруіне 
жəрдемдеседі, тілді дамытады, зейіннің тұрақтандырады, қол белсендігін, икемділігін 
арттырып, қолды босаңсытады. 

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. 

Қазіргі дамыған технологиялар арқасында, ермексаздың жетілдірілген түрі хендгам 
шықты. Оның ермексаздан айырмашылығы, қолға, үстелге жағылмайды, пішінді 
сақтамайды. Бұл баланың саусағының ұсақ моторикасын дамытады, агрессияны басады, 
шығармашылық қабілетін, тілін дамытады, қол бұлшықеттерін бекітеді[4]. 

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. 

Тамшытерапиясы – баланың қолын  жазу жазуға дағдыландыратын əдістердің бірі.Бұл 
əдісте бала түтікшемен стакандағы түрлі түсті суды сорып алады да қағаз бетіне 
тамшылатып отырып сурет салады. 

Граттаж француз тілінен ауырдарғанда  "gratter" қыру, тырнау деген мағынаны 
білдіреді. Граттаж əдісін кейде балауызбен сурет салу депте атайды. Граттаж əдісінде 
алдымен қатырма қағазды дайындап аламыз да оның бетің акварель бояуымен немесе 
балауыз карандаштармен бояймыз. Кейін оны əбден кептіріп алып, үстіне балауыз (парафин) 
жағамыз.Содан соң жалпақ қылқаламммен немесе губкамен қою бір түсті бояу 
жағамыз.Кейін бояуы кепкен соң өткір, ұшты нəрсемен (тісшұқығыш) тырап сурет 
саламыз.Сонда қою түсті фонда біртүсті немесе əртүрлі түсті сызықтардан салынған 
бейнелер пайда болады. 

Монотипия – баланың ұсақ моторикасын дамытуда дəстүрлі емес əдістердің бірі. Бұл 
əдісте бала сурет салаты қағазын тең екіге бүктейді де, қағаздың жарты бөлігіне суреттің 
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жартысын (салатын сурет симметриялы болу керек) ғана салады.Кейін қағаздың бүктеуін 
жазып, əлі кеппеген суреттің жартысын қағаздың қалған жартысына бастырған кезде сурет 
толық пайда болады. [5]. 

Қорыта айтқанда, мектеп жасына дейінгі балалардың ұсақ саусақ моторикасын 
дамытуда əртүрлі іс-əрекетке қызығушылығын қалыптастыру  педагог-тəрбиеші үшін ең 
маңызды міндеті. 
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Білім беру көбінесе əр адамның тұлғалық қасиеттерін, оның білім, білік, дағдыларын, 

дүниетанушылық жəне мінез-құлықтық басымдықтарын айқындайды, демек, қоғамның 
рухани, адамгершілік əлеуетін де анықтайды. Негізінде, білім беру дегеніміз «шын мəнінде 
əлі дамымаған, алайда болашақ перспективада дамуға бейімділігі бар бейнені туындататын 
əлеуметтік-педагогикалық жоба болып табылады: өздігінен дами отырып, білім беру 
адамдарды дамытады, ал олар өз кезегінде қоғамды дамытуға қабілетті болып шыңдалады» 
[1].  

Қазіргі кезде дамып келе жатқан қоғамға таңдаудың салдарын көрегенділікпен 
болжай білетін, жауапты түрде дұрыс шешім қабылдай алатын, ынтымақтасуға қабілетті, 
қарым-қатынасқа, тіл табысуға, өзгеруге, əрекет етуге ұмтылатын, елдің тағдырына 
алаңдайтын, адамгершілігі жоғары, қолдарынан іс келетін адамдар ауадай қажет.  

Білім беру ұғымы жалпы алғанда əрі үрдіс, əрі адамның əлеуметтік маңызы бар 
тəжірибені қабылдау нəтижесі ретінде қарастырылуы мүмкін. Қазіргі философиялық, 
социологиялық жəне психологиялық-педагогикалық зерттеулерде білім беру əлеуметтік 
маңызы бар тəжірибені ұрпақтан ұрпаққа беруді ұйымдастырудың қоғамдық үрдісі болып 
табылады. 

Біздің зерттеуімізде тұлғаның əлеуметтік құзыреттілігін дамыту ерекшеліктерін 
анықтайтын əлеуметтендіру ерекшеліктерін қарастыруымыз қажет.  

Əлеуметтендірудің көптеген тұжырымдамаларын талдау көрсеткендей, олардың 
барлығы қандай болмасын екі тəсілдеменің біріне басын тірейді. Бірінші тəсілдеме бойынша 
əлеуметтендіру үрдісіндегі адамның енжарлық ұстанымдары көзделген, ал 
əлеуметтендірудің өзі оның қоғамға бейімделу үрдісі ретінде қарастырылады. Бұл субъект-
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объектілік тəсілдеменің арқауына Э. Дюркгейм, Т. Парсонс, Г. Тард, Т. Шибутани 
көзқарастары алынған.  

Э. Дюркгейм, əлеуметтендіру үрдісін қарастыра отырып, ондағы белсенді рөлді қоғам 
атқарады деп пайымдаған, сондықтан қоғамды əлеуметтендіру субъектісі деп санаған. Ол 
адамды өз үлгісімен, өзінен айнымайтындай етіп қалыптастыруға тырысады [2]. 

Қазіргі таңда «əлеуметтендіру» термині, И.С. Конның айтуынша, жалпы алғанда  
«ортаның индивидті қоғамдық өмірге қатысуға тартатын, оны ұжымдардың мəдениеті мен 
дəстүрлі əрекеттерін түсінуге, өзін танытуға, түрлі əлеуметтік рөлдерді үйрететін 
ықпалдары» ретінде суреттеледі [3].  

Н.Ф. Голованованың пікірінше, əлеуметтендіру үрдісіне қатысты бес тəсілдеме бар: 
социологиялық, факторлық-институттық, интериоризациялық, интеракционистік, 
интрадаралық [4]. 

Социологиялық тəсілдеме тұрғысынан əлеуметтендіру ортаның кездейсоқ 
ықпалдарын жəне ұйымдастырылған түрдегі тəрбие, оқыту, білім беру ықпалдарын 
қамтитын мəдениетті ұрпақтан ұрпаққа мұраға қалдыру үрдісі ретінде қарастырылады. 
Факторлық-институттық тəсілдеме тұрғысынан əлеуметтендіру қолданыстағы 
факторлардың, институттар мен əлеуметтендіру агенттерінің жиынтығы деп анықталады. 
Интериоризациялық тəсілдеме аясында əлеуметтендіру қоғам жасақтаған тұлғалық 
нормаларын, құндылықтарды, ұстанымдарды, стереотиптерді меңгеруі болып табылады, 
соның нəтижесінде ішкі реттегіштердің, мінез-құлықтың əдеттегі формаларының жүйесі 
қалыптасады.  

Интрадаралық тəсілдеме адамды əлеуметтендіруді шығармашылық түрленушілік пен 
тұлғаның өзін жүзеге асыруы ретінде қабылдауға жəне оны өзін тəрбиелеудің «əрекеттік» 
моделі ретінде құруға мүмкіндік береді. Мұндай пайымдауларды қорытындылай отырып, 
əлеуметтендірудің тұлғаға мақсат түрде бағытталуы оқыту, тəрбиелеу жəне дамыту 
үрдісіндегі білім беру арқылы жүзеге асырылады деп ой түюге болады. 

Əлеуметтік мəнді меңгеру мүмкіндіктері оның «əлеуметтік жетілу» кеңістіктігін 
үздіксіз өзгерте білуінен, меңгеру еркіндігінің аясын кеңейтуінен, сананы индивидтің 
субъектілік белсенділігіне қарай тереңдету мен күрделендіруінен, оның «əлеуметтік əлемге» 
терең бойлау сипатынан көрініс табады. Əлеуметтендіру үрдісі «инкультурация» үрдісінің 
бір бөлігі ретінде қарастырылады.  

Біздің жұмысымыздың негізгі міндеттерінің бірі əлеуметтік құзыреттілікті, оның 
құрылымын, мазмұндық элементтері мен даму механизмдерін анықтау болып табылады.  

«Əлеуметтік құзыреттілікті» жəне оның даму ерекшеліктерін анықтау мəселесі 
пəнаралық сипатқа ие жəне философиялық (Г.Э. Белицкая, Л.Н. Шабатура), əлеуметтік-
психологиялық (Н.В. Веселкова, Н.В. Куницына, Е.В. Коблянская, Ю. Мель, Е.В. Прямикова, 
У.П. Каннинг, У. Пфингстен, Р. Хинш) жəне психологиялық-педагогикалық деңгейлерде 
(С.С. Бахтеева, О. Гиндина, Д.Е. Егоров, Н.В. Калинина, М.И.Лукьянова, В.В. Цветков, Б. 
Зейфрит, А. Ленцен, Ф. Петерманн) зерттелген.  

Педагогика ғылымында «əлеуметтік құзыреттілік» құбылысын зерттеу жаңа басталып 
келеді. Біз қарастырған ұғымның əлі нақты анықтамасы жоқ жəне оны даму, нақтылау, 
қабылдау үрдісінде деуге болады. Сонымен бірге қазіргі таңда бөліп алынған мəселелерді 
теориялық тұрғыдан зерделеуге мүмкіндік беретін алғышарттар қалыптасқан:  

- əлеуметтік құзыреттілік мəнін анықтау тəсілдемелері қалыптасқан (Ю.М. Жуков, 
В.Н. Куницына, Е.В. Коблянская, Л.А. Петровская У.П. Каннинг, У. Пфингстен, Дж. Равен, 
Р. Хинш);  

- кəсіби маман тұлғасының əлеуметтік құзыреттілігін дамытудың тұжырымдамалық 
негіздері жасақталған (А.А. Деркач,  Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова);  

- тұлғаның жекелеген сипаттамаларын жəне білім беру үрдісіндегі əлеуметтік 
құзыреттілікті анықтайтын психологиялық факторларын; əлеуметтендіру мен əлеуметтік 
бейімдеу шарттары мен факторларын зерттеудің мол тəжірибесі жинақталған (И.С. Кон, А.В. 
Мудрик);  
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- тұлғаның өзін-өзі анықтау, өзін тану, өзін жұмылдыру, жинақтау мəселелері 
зерттелген (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, В.А. Петровский);  

- əлеуметтік құзыреттілікті дамытудың психологиялық шарттарын кəсіби-тұлғалық 
өзін-өзі анықтау үрдісіндегі тұлғалық сипаттама ретінде анықтауға ұмтылыс жасалды (Н.В.  
Калинина, М.И. Лукьянова, Г.И. Марасанов, Н.А. Рототаева). 

Қазіргі таңда ғылымда əлеуметтік құзыреттілік ұғымы кеңтарапты жəне біржақты 
қолданылуы мүмкін.  

Аясы кең мағынасына келер болсақ, жалпы құзыреттілік атаулының мазмұны мен 
формасы жағынан əлеуметтік сипаты бар, өйткені олар социумда қалыптасып, жасақталып, 
жүзеге асырылады.  Кең ұғымдағы əлеуметтік құзыреттілік қоғамның даму жəне жетілу 
тарихын білуге негізделеді: адамзат практикасын сипаттап, түсіндіретін философиялық, 
əлеуметтік-саяси, экономикалық, заңи, этикалық білімдер мен біліктерінің ғылыми 
негіздерін меңгеру [5].  

Əлеуметтік құзыреттілік біржақты мағынасында белгілі бір əлеуметтік ортада 
ойдағыдай бейімделіп, белсенді түрде əрекет етуге мүмкіндік беретін əлеуметтік-
психологиялық білім мен рухани-құқықтық пайымдаулар шеңберін меңгерумен сипатталады 
[5].  Біржақты мағыналы əлеуметтік құзыреттілікті қарастыру кезінде басты назар келесі 
түсіндірмелерге аударылады:  

- əлеуметтік құзыреттілік адамның социумдағы өзара əрекеттесуі болып табылады;  
- əлеуметтік құзыреттілік мазмұнына «нені» жəне «қалай» екенін, яғни өзара 

əрекеттесу құралдары мен тəсілдерін білу кіреді;  
- əлеуметтік құзыреттіліктің өзіндік  компоненттік құрамы болады;  
- əлеуметтік құзыреттілік жасқа байланысты  динамика мен жас ерекшеліктеріне ие 

[6].  
Ғылыми зерттеулерде философиялық деңгейде «əлеуметтік құзыреттілік» екі 

тұрғыдан анықталады: аксиологиялық жəне праксеологиялық.  
Біздің ойымызша, автоматтандырылған əлеуметтік-маңызды біліктерге дейін 

жетілдірілген əлеуметтік құзыреттіліктің анықтамасы əлеуметтік бейімделудің бір қырымен 
байланысты жəне индивидтің «осы жерде жəне осы қазір» əрекет ету жағдайын анықтайды. 
Мұндай құзыреттілік «индивидтің құбылмалы қоғамда өз орнын табу мəселесін шеше 
алмайды, адамды икемделгіш, ал қоғамды дəстүрлі, сыңаржақты етеді».  

Г.Э. Белицкаяның айтуынша, əлеуметтік құзыреттілік əлеуметтік мəселелер мен 
құндылық бағдарларын түйсіну үйлесімділігінің арқасында іс-əрекет, мінез-құлық, қарым-
қатынас жасау, көзбен көру үрдісінде қол жеткізілетін əлеуметтік болмысты, шынайылықты 
меңгеру жəне дамыту сияқты тұлғаның əлеуметтік белсенділігінің ең жоғарғы деңгейін 
тұжырымдайды [7].    

Е.В. Прямикованың пайымдауынша, бұл тұрғыдан тұлғаның əлеуметтік құзыреттілігі 
«нақты индивидтің социуммен өзара əрекеттесу нəтижесінде ие болған, меңгерген білім, 
білік жəне дағдылары жəне оның əлеуметтік ортадан бағдар табу, бейімделу қабілеттілігі" 
деп түсіндіріледі [8].  

В.Н. Куницына əлеуметтік құзыреттілікті  «адамның əлеуметтік болмысы жəне өзі 
туралы білімінің жүйесі, тез жəне дұрыс бейімделуге, конъюнктураны ескере отырып, «осы 
жерде жəне осы қазір ең тиімді тəсілмен» қағидатын қолдана отырып, іскерлікпен шешім 
қабылдауға, қалыптасқан жағдайлардан ең тиімді жол таба білуге мүмкіндік беретін əдеттегі 
əлеуметтік жағдайлардағы өзара əрекеттесудің күрделі біліктері мен дағдыларының, мінез-
құлық сценарийлерінің жүйесі» деп айқындайды [9].  

М.И. Лукьянова бұл құбылысты «адамның конструктивті өзара əрекеттесуіне септігін 
тигізетін көзқарастарынан, пайымдарынан, пікір-түйіндерінен, белгілі бір мінез-құлық  
мотивтерінен, ұстанымдарынан, тұлғалық қасиеттерінің қалыптасушылығынан байқалатын 
тұлғаның саналы көрінісі» деп түсіндіреді [10].  
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С.С. Бахтееваның пікірінше, əлеуметтік құзыреттілік «адамның нақты тіршілік 
саласындағы білімі мен тəжірибесін өзектендендіру арқылы қоғаммен өзара əрекеттесу 
мəселелерін тиімді шеше білу қабілеттілігінен» көрініс табады [11]. 

У. Каннинг əлеуметтік құзыреттілікті адамның социум нормалары мен 
құндылықтарына бейімделуі, икемделуі деп қарастырады. Алайда əлеуметтік құзыреттілік 
мақсатқа жету деп те түсіндіреді [12]. 

Х. Шулер мен Д. Бартелме əлеуметтік құзыреттілікті белгілі бір жағдайларда тиісті 
құралдардың көмегімен əлеуметтік мақсаттарға жету деп те қарастырады [13].  

Қазіргі ғылымда əлеуметтік құзыреттілікті «құзыретті мінез-құлық» деп анықтау 
тəсілдемесі де орын алған. Əлеуметтік құзыретті мінез-құлық - адамның əртүрлі жағдайларда 
өз мақсаттарына жетуіне септігін тигізетін мінез-құлқы, алайда сонымен қатар бұл 
мақсаттардың əлеуметтік қалаулылығы да ескеріледі. Х. Шулер мен Д. Бартелме бұл 
тұрғыдан əлеуметтік құзыреттілікті анықтау үшін төрт элементті бөліп қарайды [13].  

Əлеуметтік құзыреттілікті əлеуметтік құзыретті мінез-құлық деп қарастыра отырып, 
шетелдік зерттеушілер бөліп көрсететін үш аспектіні ескеру қажет: əлеуметтік-жағдаяттық, 
эвалюативті,  темпоралды.  

Əлеуметтік-жағдаяттық мінез-құлық аясында əлеуметтік құзыреттілік «адамның тез 
жəне дұрыс бейімделуге, қалыптасқан жағдайлардан ең тиімді жол таба білуге мүмкіндік 
беретін əдеттегі əлеуметтік жағдайлардағы өзара əрекеттесудің күрделі біліктері мен 
дағдыларының, мінез-құлық сценарийлерінің жүйесі» деп айқындалады.  

Эвалюативті аспект неміс зерттеушілерінің жұмыстарында жақсы көрсетілген  
(У.П. Каннинг, Г. Югерт, А. Редер). Əлеуметтік құзыретті мінез-құлық құндылықтарға 
тəуелді болмауы мүмкін - ол белгілі бір шкаламен бағаланады, алайда құндылықтар жүйелері 
əртүрлі болғандықтан, белгілі бір мінез-құлық бір жағынан əлеуметтік құзыретті, екінші 
жағынан əлеуметтік құзыретті емес мінез-құлық деп қарастырылуы мүмкін.  

Құзыретті мінез-құлықтың темпоралды аспектісі əлеуметтік құзыретті мінез-
құлықтың белгілі бір уақыт өлшеміне тəуелді екендігімен сипатталады. Адамның мінез-
құлқындағы көп нəрсе белгілі бір оқиға жүріп жатқан уақыт пен адамның жасына 
байланысты болып табылады. Жас өскен сайын адам сəтсіздіктерге икемделуді үйреніп, 
басқа стратегияға жедел, еш ойланбастан көшудің орнына, стратегиясын өзгертуге 
бейімделеді.  

Əлеуметтік құзыреттіліктің түрлі тəсілдемелерін талдау арқылы келесі анықтаманы 
алуға мүмкіндік туды. Сонымен, талдауды аяқтай келе, біздің ойымызша: «Əлеуметтік 
құзыреттілік - бұл басқа адамдармен арадағы қарым-қатынастарын дамыту 
жетістіктерін көрсететін, əлеуметтік жағдайды меңгеруді қамтамасыз ететін жəне 
өз мінез-құлқын жағдайлар мен социумда қабылданған нормаларға сай тиімді тұрғызуға 
мүмкіндік беретін тұлғаның интегративті базистік сипаттамасы». 
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Процессы глобализации превращают современное образование в один из важнейших 
элементов социальной инфраструктуры развитых государств. Социально-экономические и 
технологические преобразования в современном мире выдвигают непростые задачи, многие 
из которых неизбежно связаны с функционированием института высшего образования. 
Будущее Республики Казахстан во многом зависит от способности ее интеллектуального 
потенциала не только соответствовать времени, но и опережать его. Стратегия и 
перспективы совершенствования системы образования определены в Послании Президента 
Республики Казахстан - Лидера нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Казахстанский 
путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее» (17.01.2014) [1].   

В государственном законе «Об образовании» заложены нормы, обеспечивающие 
развитие демократизации и гуманизации высшего образования в Республике Казахстан. 
Главная задача образования - создание государством необходимых условий для 
формирования и развития личности на основе национальной и мировой культуры, 
общечеловеческих ценностей, свободы языка и типа учебного заведения [2]. Главной целью 
обновления системы высшего образования в Республике Казахстан в соответствии с 
принципами гуманизации и демократизации является формирование саморазвивающиеся 
личности специалиста, способной компетентно осуществлять профессиональную 
деятельность.  

Система профессионального образования является одним из основных факторов 
обеспечения устойчивого роста и развития экономики и общества любой страны. Интеграция 
Республики Казахстан в мировое образовательное пространство, смена парадигмы 
образования и формирование его новой национальной модели актуализируют вопросы 
качества подготовки педагогических кадров. Будущим специалистам предназначено решать 
задачу воспитания молодого поколения, а для реализации этих задач требуется педагог с 
творческим стилем мышления и деятельности, способный осуществлять инновационные 
процессы [1].                   . 
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Основные приоритеты развития высшего профессионального образования 
определены в Государственной программе развития образования Республики Казахстан на 
2011 - 2020 годы, где определена первостепенная задача «подготовить высокообразованных, 
компетентных людей, которые смогут самостоятельно принимать важные решения, с 
чувством ответственности за судьбу страны» [3].   

Перед системой высшего педагогического образования стоит задача дальнейшего 
повышения качества воспитательно-образовательной работы, подготовка не просто 
специалиста, обладающего знаниями, а высокопродуктивной, успешной личности, 
конкурентоспособной в современных жизненных условиях. Это затрагивает и вопрос 
профессиональной подготовки по специальности 5В010300 «Педагогика и психология». В 
данном направлении особо актуальна именно подготовка будущего специалиста к 
психологической деятельности в условиях образования. Педагог-психолог - это одна из 
ключевых фигур в современном образовании [3]. 

Современный педагог-психолог для реализации всех видов профессиональной 
деятельности должен владеть методикой психологической диагностики, коррекции, 
личностного и интеллектуального развития учащихся. А это невозможно без формирования 
собственной психологической культуры и психологической готовности к профессиональной 
деятельности. К личностным качествам психологической готовности педагог-психолог 
следует отнести: аналитические, проективные, рефлексивные мобилизационные и 
коммуникативные умения [3]. 

Психологическая готовность личности к деятельности редко выступала объектом 
самостоятельного изучения в психологии. В основном данное явление рассматривалось при 
изучении проблем профессионального самоопределения человека в онтогенезе, определении 
структуры и способов диагностики профессиональной пригодности, а также при изучении 
динамики становления профессионального самосознания личности. Наибольшую 
известность получили исследования, которые  рассматривались в разное время в работах  
К.А.  Абульханова-Славской, Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского, А.А. Дружинина, М.И. 
Дьяченко, Л.Н. Захарова, Л.А. Кандыбовича, А.Н. Леонтьева, Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева, 
С.Л. Рубинштейна, Р.Д. Санжаева, В.Д. Шадрикова и многих других специалистов. 
           Анализ литературных источников позволяет вывести основное противоречие, 
возникающее между качеством профессиональной подготовки специалистов и учетом 
уровня их психологической готовности к профессиональной деятельности. 

Проблема исследования заключается в разрешении вопроса об условиях повышения 
профессионализма без ущерба для развития личности. Решение данного вопроса возможно 
при условии повышения уровня психологической готовности личности к профессиональной 
деятельности. Ряд указанных выше факторов обусловили актуальность нашего исследования. 

Цель исследования: изучение основ психологической готовности студентов вуза к 
педагогической деятельности.   

Объект исследования: процесс формирования психологической готовности студентов 
вуза к педагогической деятельности. 

Предмет исследования: психологическая готовность студентов педагогов-психологов 
к педагогической профессиональной  деятельности. 
          Ведущая идея исследования состоит в том, что психологическая готовность к 
профессии является частью общей культуры личности, основой профессиональной 
подготовки будущих специалистов в личностно-ориентированном учебно-воспитательном 
процессе вуза.  
          Теоретико-методологическую основу исследования составили концепции, связанные с 
разработкой системного подхода в педагогике и психологии, общие теории деятельности, 
социально-педагогические и психологические концепции целостного развития личности в 
юношеском возрасте, теории профессиональной направленности личности. Теоретически 
анализ в исследовании выполнен с опорой на принцип детерминизма, закономерности 
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развития личности, принципы и методы системного подхода к анализу педагогических 
явлений, теории современного высшего профессионального образования. 

Методы исследования: теоретические: метод  классификации и систематизации, 
историко-генетическии метод, метод обобщения и систематизации, сравнительно-
сопоставительный метод, метод моделирования; эмпирические: метод эксперимента, метод 
тестирования и анкетирования, оценка и анализ продуктов деятельности, метод экспертных 
оценок, 16-факторный личностный опросник Р.Кеттела, тест направленности личности, тест 
смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева, тест «Ценностные ориентации» М. 
Рокича. Полученные данные подвергались сравнительному анализу, математической 
обработке. 
          Практическая значимость исследования; 
      - теоретические положения, выводы, разработанные в ходе исследования, могут найти 
применение в процессе подготовки будущих специалистов к профессиональной 
деятельности; 
      - разработанная и апробированная  методика диагностики и поэтапного формирования 
профессиональной направленности будущего специалиста может быть использована в вузе 
при подготовке будущих педагогов-психологов; 
      - программа и содержание тренинговой программы «Познание психологом себя» и 
элективного курса «Я - будущий педагог-психолог» может быть использована для студентов 
педагогов-психологов; 
      - отдельные аспекты исследования могут быть применены в процессе чтения лекций по 
дисциплинам, изучаемым по специальности 5В010300 «Педагогика и психология» в вузе, и 
при организации и проведении учебной и производственной практики. 

Опытно-экспериментальной базой исследования послужила Западно-Казахстанская 
гуманитарная академия Западно-Казахстанского инженерно-гуманитарного университета. 
Общая численность охваченных исследованием составила 52 студента 3 курсов по 
специальности 5В010300 «Педагогика и психология», группы 1432. 
         Готовность как состояние субъекта деятельности, предшествующей выполнению 
какого-либо вида деятельности, обуславливается как устойчивыми психическими 
особенностями, свойственными данному человеку, так и конкретными условиями, в 
которых эта деятельность осуществляется. 
         Готовность - это приспособление возможностей личности для успешных действий в 
данный момент, внутренняя настроенность личности на определенное поведение при 
выполнении учебных и трудовых задач, установка на активные и целесообразные действия 
[4; с. 175]. 

Как отмечается в «Психологическом словаре», главной особенностью готовности к 
профессиональной деятельности является ее интегративный характер, проявляющийся в 
упорядоченности внутренних структур, согласованности основных компонентов личности 
профессионала, в устойчивости, стабильности и преемственности их функционирования, 
т.е. профессиональная готовность, обладает признаками, свидетельствующими о 
психологическом единстве, целостности личности профессионала, способствующими 
продуктивности деятельности [5]. 
          Выделяются различные виды готовности: 1. психологическая; 2. научно-
теоретическая; 3. практическая; 4. психофизиологическая; физическая [6].  

Однако у каждой конкретной личности вырабатывается своя, индивидуальная 
структура профессиональной готовности, а у каждого профессионала, следовательно, свой 
индивидуальный стиль профессиональной деятельности. Действительно, учитывая 
индивидуальность каждой личности, можно говорить о том, что для достижения высоких 
результатов, как в учебной, так и в профессиональной деятельности, как правило, 
используют индивидуальные алгоритмы деятельности, в какой то степени видоизменяя ее 
стиль под свои личностные особенности. 
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Таким образом, теоретический анализ выявляет многообразные подходы к рассмотрению 
проблемы психологический готовности личности к деятельности:  

- логико-гносеологический, в рамках которого преимущественно выясняется 
понимание сущности, содержания психологической готовности, ее критериев и взаимосвязи 
с другими социально-психологическими явлениями;  

- содержательный, предполагающий изучение особенностей данного явления в 
зависимости от конкретных условий ее жизнедеятельности и индивидуальности;  

- генетический, раскрывающий причины, истоки психологической готовности и их 
влияние на нее;  

- социально-функциональный, направленный на рассмотрение тех функций, 
которые выполняет психологическая готовность в жизнедеятельности человека;  

- структурно-психологический, связанный с раскрытием психологический 
готовности и характеристикой ее элементов и их взаимовлияния.  

Анализ результатов первичной диагностики (констатирующий этап) студентов 
педагогов-психологов позволил определить состав студентов по уровню сформированности 
психологической готовности: 1-ю группу с высоким уровнем психологической готовностик 
профессиональной  деятельности можно охарактеризовать как:  
  - высокие общие умственные способности, проницательный, быстро схватывающий, 
интеллектуально приспосабливается, мечтательность, идеалистичность, богатое 
воображение, поглощен своими идеями, интересуется искусством, высокий творческий 
потенциал, экспериментатор, хорошая информированность, аналитик, эмоциональная 
устойчивость, выдержанный, спокойный, самоконтроль, точный, волевой, может подчинить 
себе, действует по осознанному плану, эффективный лидер, принимает социальные нормы, 
контролирует свои эмоции и поведение, доводит дело до конца, целенаправлен, повышенная 
мотивация, художественность восприятия мира, сильный характер, добросовестный, настойчивость 
в достижении цели, точность, деловая направленность (интеллектуальный и эмоционально-
волевой компонент);  

- сердечный, добрый, общительный,  добродушный, беспечный, готов к содружеству, 
предпочитает присоединяться, внимателен к людям, легко приспосабливается, веселый, 
импульсивный, энергичный, разговорчивый, отмечается значимость социальных контактов, 
часто становится лидером, энтузиаст, верит в удачу, независимость от группы, 
самостоятельно принимает решения, независим, артистичен. (коммуникативно-
межличностный компонент). 

2-ю группу со средним уровнем психологической готовностик профессиональной  
деятельности: 
  - в целом положительное отношение к учению, средняя успеваемость, осознание 
необходимости учиться (стремление получить оценку, «найти работу», заслужить 
одобрение); чаще занимают пассивную позицию, взаимоотношения с однокурсниками 
ровные, редкие конфликты; в общественных делах участвуют без интереса, под «нажимом», 
от физического и общественного труда не отказываются, но выполняют без инициативы; 
положительные поступки совершают эпизодически («для себя», «для очистки совести» или 
вознаграждения), наблюдаются проступки и нарушения дисциплины в группе, свои 
проступки чаще всего оправдывает в свою пользу; режим дня соблюдает; к педагогическим 
воздействиям относятся равнодушно; 

- в среднем уровне психологической готовности наблюдается абстрактность 
мышления, сообразительный, существует некоторая связь с уровнем вербальной культуры и 
эрудицией, рассеянность, увлечен внутренними иллюзиями, свободомыслящий, терпимость 
к неудобствам, критически настроен, на веру ничего не принимает, характеризуется 
наличием интеллектуальных интересов, самолюбив, энергичный, нефрустрирующий, 
флегматичный, трезво смотрит на вещи, работоспособный, реалистически настроенный, 
эмоционально зрелый, имеет постоянные интересы, реально оценивает обстановку, может 
иметь место эмоциональная ригидность и нечувствительность практичность, некоторая 
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жестокость, способный к эмпатии и пониманию, слабая мотивация иотсюда неспособность к 
достижению трудных целей артистичный, действует по интуиции (интеллектуальный  и 
эмоционально-волевой компонент); 

- открытый, естественный, непринужденный, доверчивый, идет на поводу, собранный, 
невнимательный, небрежный, беспечный, жизнерадостный, отстаивает свои идеи, 
объективный, рассудительный, с самоанализом, расчетливый, разумный, изысканный, умеет 
вести себя в обществе, честолюбивый, бывает ненадежен, осторожен, «срезает углы», имеет 
точный ум, эмоционально выдержан, неопытен в анализе мотивировок. (коммуникативно-
межличностный). 

3-ю группу с низким уровнем психологической готовности к профессиональной  
деятельности: 

- низкий уровень мотивации учения, сниженная познавательная активность на 
занятиях, отрицательное эмоциональное отношение к учению, повышенная тревожность и 
гнев в процессе учения, пассивная позиция в группе, негативное отношение к 
общественному мнению, частые конфликты с однокурсниками; отказ от выполнения или 
недобросовестное выполнение общественных поручений, пренебрежительное отношение к 
физическому, общественному труду, отсутствие устойчивых интересов; предпочтение 
отдают неформальному общению, не посещают кружки и секции по интересам; к 
педагогическим воздействиям относятся с пренебрежением и сопротивлением;  

- в низким уровне психологической готовности наблюдается несобранность, 
конкретность и ригидность мышления, эмоциональная дезорганизация мышления, низкие 
умственные способности, не может решать абстрактные задачи, мало воображения, надежен 
в практическом суждении, имеет установившиеся взгляды и идеи, руководствуется 
объективной реальностью, склонен к морализации и нравоучениям. (интеллектуальный 
компонент); 

- эмоциональная неустойчивость, находится под влиянием чувств, плохо 
контролируем, небрежный, неточный, следует своим побуждениям, не считается с 
общественными правилами, невнимателен и неделикатен, внутренняя конфликтность 
представлений о себе, низкая мотивация, чувствителен к реакциям окружающих, переменчив 
в отношениях и неустойчив в интересах,обособленный, критичный, непреклонный, 
необщительный, замкнутый, безучастный, недоверчивый, скептичный, холодный (жесткий), 
сердитый, мрачный, медлительный, осторожный, склонен усложнять, пессимистичен в 
восприятии действительности, большому обществу предпочитает одного - двух друзей, 
нуждается в групповой поддержке, подавляем в межличностных конфликтах (эмоционально-
волевой  и коммуникативно-межличностный компонент). 
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Педагогикалық-психологиялық  əдебиеттерде кəсіптік бағдарды əлеуметтік процестерді 

ғылыми басқару, жас ұрпаққа тəрбие беру, еңбек ресурстарын тиімді бөлу, өмір жолын 
таңдау, адамның кəсіби бейімделуі мен кəсіби шеберлігін қалыптастыру мəселелерін 
қамтитын кешенді проблема ретінде қарастырады. Оқушыны еңбекке жəне кəсіп таңдауға 
даярлау жалпы орта білім беретін  оқу-тəрбие жұмыстарының мəн-мазмұнына жатады.  

1970 жылдардың басында Ф.Ф.Королевтың, М.А.Даниловтың, В.М.Малининның 
педагогикалық зерттеулері  жалпы білім беретін мектеп мемлекеттің, қоғамның жəне жеке 
тұлғаның білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыратын күрделі əлеуметтік-педагогикалық 
жүйе болып табылатындығын мойындатты. Əлеуметтік-педагогикалық жүйе шеңберінде 
адам іс-əрекетінің ең күрделі үдерісі жүзеге асады, олар: оқу-тəрбие үдерісі, жеке тұлғаның 
қалыптасу үдерісі.[1; б. 272].  

Г.Н.Александров, Ю.К.Бабанский, В.П.Беспальк, Ю.А.Конаржевский, Ф.Ф.Королев, 
Н.В.Кузмин, П.И.Третьяков  т.б. педагогикалық жүйенің мəні туралы пікірлерін талдай келе, 
педагогикалық теориядағы педагогикалық жүйе, тұлғаның дамуы мен қалыптасуына  
қойылған мақсатқа жету үшін өзара іс-əрекетті қамтамасыз ететін реттелген элементтердің 
жиынтығы болып табылады. [2; б.523]. 

Педагогикалық жүйе жиынтығы құрайтын элементтер туралы ғылыми-педагогикалық 
əдебиеттерде əртүрлі ойлар айтылған. Мысалы: Н.В.Кузмина бес элементті бөліп көрсетті: 
оқыту субъектісі  (оқытушы), білім беру мақсаты, білім беру мазмұны, педагогикалық 
қарым-қатынас тəсілі (оқытудың формасы, əдіс-тəсілі), оқыту объектісі (оқушы). 

В.П.Беспалько педагогикалық жүйе алты элементтен тұрады деп санайды: оқушы, 
оқыту мақсаты, оқыту мазмұны, оқыту үдерісі, оқыту формасы мен тəсілін ұйымдастыру 
(оқытушы, оқулық, құрал-жабдықтар). 

В.П.Симонов «іс-əрекеттік ыңғай» тұрғысынан педагогикалық жүйе элементтерін: 
мақсаты, іс-əрекеттің субъекті жəне объекті, мазмұны, іс-əрекеттің тəсілі жəне нəтижесі,- деп 
түсіндірді. 

«Үдерістік жүйе» жақтаушысы В.С.Лазеревтың ойынша педагогикалық жүйе элементі 
оқу-тəрбие үдерісі жəне білім беру нəтижесі, адами, материалдық-техникалық, ақпараттық, 
құқықтық-нормативтік жəне т.б. элементтер кіреді. Сонымен қатар, оқу бағдарламалары, 
əдістері, кадрлар, техникалық құрал-жабдықтар, оқу-тəрбие үдерісі, білім беру нəтижелерін 
де бөліп көрсетеді . [3; б.208]. 

Педагогикалық жүйеге ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың ықпалын 
зерттеген М.В.Перов педагогикалық жүйе элементтерінің ашық тізімін береді: білім беру 
мазмұны, оқытудың əдістемесі жəне технологиясы, оқытушы кадрлар, басқару, материалдық 
жəне құқықтық-нормативтік қамтылу т.б . 

Ғылыми-педагогикалық əдебиеттерге сүйене отырып, бейіндік оқыту үдерісінің 
мақсаты əрбір баланың кəсіби қызығушылықтары мен табиғи қабілеттеріне сəйкес  жеке 
тұлғаның құрылымдануы мен дамуы болып табылатындығы анықталды.  

Осыған орай бейіндік бағдарлы оқыту жүйесінің мақсаты-əлеуметтік жəне тұлғалық 
элементтерден тұрады. Біріншіден, еңбек ету сұранысына қажетті оқушыларды 
əлеуметтендіру, екіншіден, өмір бойына үздіксіз өзін-өзі дамытуды үйретуі. Əлеуметтік 
элементі республикалық, аймақтық, жергілікті билік өкілдерімен құрылымданып, білім беру 
стандартында көрсетіледі, ал тұлғалық элементі – оқушының жеке оқу жоспарында 
көрсетіледі. Дəстүрлі педагогикалық жүйеге əлеуметтік элемент мақсатын игеру тəн болса, 
бейіндік оқыту үдерісінде тұлғалық элемент басым болады.  
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Бейіндік оқыту үдерісін құрылымдаудың мақсаты шешілуі тиіс мəселелерді 
инновациялық жəне тұжырымдамалық анықтайтын, ғылыми-педагогикалық əдебиеттерде 
былайша сипатталады, олар: еңбек өнімділігінің шынайы қажеттілігін ескеру, мектептің 
жоғарғы сатысында кəсіби білім берудің ұйымдастырылуы, жалпы білім беру 
бағдарламасындағы кейбір пəндерді тереңдетіп оқыту, оңтайлы бейіндік жүйені жасау, 
жоғары сынып оқушыларына бейін таңдауды қамтамасыз ететін сараланған мазмұндағы 
білім беруге жағдай жасау, білім алуларын жалғастыруға сапалы дайындық. 

Айтылған мақсаттар мен міндеттер бейіндік оқыту үдерісінің мазмұнын, бейіндік білім 
беру сапасын көтеру, мемлекеттің жəне қоғамның, тұлғалық өзекті жəне келешектегі 
қажеттіліктерді жүзеге асыру əдістерінің бірі ретінде ұсынылып отыр. Қазіргі кезде бейіндік 
оқыту термині философия, əлеуметтану, психология, педагогика т.б. ғылымдарда кеңінен 
қарастырылуда. Біз бейіндік оқыту мəселесіне арналған еңбектерден өз зерттеуімізге 
қатысты «бейіндік оқыту» ұғымының педагогикалық, психологиялық мəніне баса назар 
аудара отырып, оларды өз зерттеулеріміздің алғышарттары ретінде жүйелі түрде 
қарастырамыз.  

 Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздіктерінде: «бейін-сөзін 
жұмысқа, еңбекке, өмірге ыңғай, еп, икемділік  дей келіп, бейімдей оқыту-оқушыны білім 
мекемесіндегі жағдайға, талапқа, мақсатқа сəйкес икемдеу процесі.  Бейімдей оқытудың 
негізгі мақсаты- мектеп бітірушіні қоғамға кіріктіріп азамат дайындау» -деп қарастырады . 
[4].  

Ал педагогикалық-психологиялық сөздікте: «бейіндік оқыту-білім алушылардың 
мүдделерін, бейімділігі мен қабілеттерін ескере отырып, оқытуды саралау жəне даралау 
үдерісі, білім беру үдерісін ұйымдастыру» - деп сипаттаған.   

Бейіндік бағдар- педагогика ғылымына қатысты жаңа ұғым. Қазіргі заман шарттарында 
оқушылардың мақсатты түрде бейіндік бағдарын ұйымдастыру мəселесіне С.Н.Чистякова, 
Н.Ф. Родичев, О.Б.Даутова жəне т.б. педагогтар көп көңіл аударған.  

 Бейіндік бағдар – бұл оқушыларға кəсіби білім беру мекемелерінде, жоғары мектепте 
бейіндік жəне бейіндік емес сыныптарда білімін жалғастыруға қажетті нұсқаларды жобалау 
үшін психологиялық-педагогикалық қолдауға бағытталған арнайы ұйымдастырылған іс-
əрекет.  

О.Б.Даутованың пікірінше, бейіндік бағдардың мақсаты-оқушыларға бағыт таңдауға, 
ары қарай білім алу орнын таңдауға шешім қабылдауға көмектесу, жеткіншектердің 
əлеуметтік, кəсіби жəне мəдени өзін-өзі анықтауына дайындық деңгейінің жоғары болуына 
жағдай жасау . 

 Оқушылардың бейіндік бағдары түсінігінде бейіндік оқыту бағытын таңдаудың 
саналы құрылымдануы жəне кəсіби іс-əрекет бағытын таңдау жүйесінің шегі жатыр. 
Нақтырақ айтсақ, Н.В.Немовтың зерттеуінше бұл «есейген талғам, бір жағынан жеке 
тұлғалық қабілеттер мен қажеттіліктерге, екінші жағынан оқушылардың жеке мүмкіндіктері 
мен практикалық дайындық деңгейлеріне сəйкес келеді». 

КББ-дің  құрылымын педагогикалық жүйе ретінде əртүрлі тұрғыларды қолдана отырып, 
сипаттауға болады. [5; б.368].  

1 -тұрғы: КББ жүйесіне мына компоненттер енеді. Олар педагогикалық жүйеасты-
деңгейлер деп аталады: бастапқы кəсіби, орта кəсіби, жоғары кəсіби, ЖОО-нан кейінгі жəне 
қосымша кəсіби білім беру жүйесі. 

Бастапқы кəсіби білім беру  жалпы білім беретін орта мектептердің жоғарғы 
сыныптарында, оқу комбинаттарында, арнаулы курстарда, өндірістерде, кəсіпорындарда 
беріледі. Орта кəсіби білімді мамандар арнаулы колледждерде дайындалады. Жоғары кəсіби 
білімді мамандар даярлау үш сатыда жүзеге асырылуда: бакалвриат (4 жылдық бағдарлама 
бойынша), магистратура (1,5; 2ж.) , докторантура (3ж.).  

Кəсіби білім берудің педагогикалық  жүйесі бір-бірімен байланысты мына мəселелерді де 
қамтиды: 

-кəсіби-еңбектік əлеуметтену; 
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-кəсіби дайындық; 
-жеке тұлғаның кəсіби жетілуі. 
Кəсіби-еңбектік əлеуметтену –болашақ жұмысшының, маманның өзі еңбек ететін 

ортасының қалыптасқан заңдық негіздеріне, ережелеріне мойын ұсынуы, құндылықтарды 
құрметтеуі, ортаға бейімделуі. Кəсіби əлеуметтенудің мəні  - жеке тұлғаның кəсіби рөлге 
енуі жəне мамандыққа қатысты əлеуметтік статусқа ие болуы, кəсіби қоғамдастықтың 
мүшесіне айналуы.Кəсіби əлеуметтену табысты болу үшін мамандар дайындайтын оқу 
орнының материалдық-техникалық базасы, əлеуметтік- мəдени жəне гуманитарлық  ортасы 
(азаматтық, рухани-адамгершілік тəрбеге негізделген) болуы шарт. 

Кəсіби дайындық  - болашақ маманның қажетті білім, білік, іскерліктерді 
меңгеруі.Мамандарды дайындаудың теориялық жəне практикалық  дайындығы қоғам мен 
мемлекеттің өндіріс пен басқару жүйесінің  дамуына, сұранысына сəйкес жүргізіледі. Əр 
кезеңнің даму заңдылықтарына сай мамандықтар, жұмыс түрлері, біліктілік деңгейлері, 
модельдері өзгеріпотырады.Бүгінгі күннің маманы өндірістік, экономикалық,басқарушылық 
міндеттерді шеше алатындай құзыреттіліктерге ие болуы керек. 

Мамандарды дайындаудың :жалпы білімдік, жалпы ғылымилық, жалпы кəсібилік, 
арнаулы   бағдарламаларында  ұзақ уақыт бойы  көптеген  пəндер жүйесі   арқылы 
ақпараттық-пəндік  тұрақты жəне энциклопедиялық  білім (теориялық жəне əдістемелік 
алғышарттарға негізделген) беру басты мəнге ие болып келді. Соңғы он жылдықта 
пəнаралық, тұтас жəне жан-жақты үйлесімді бағытта білім беру бірінші орынға шықты. 

Тұтастық -  қазіргі ғылымның, адамзат өркениетінің ғаламдық дамуы жөнінде 
жиынтық түсініктер қалыптастыру. 

Үйлесімділік – алған білімі нəтижесінде адамның табиғатпен (жаратылыстану 
ғылымы арқылы алған білімдері негізінде адамның табиғаттағы орнын білуі); қоғаммен 
(индивидтің əлеуметтенуі; тарих, мəдениет, құқық, философияны меңгеру арқылы болашақ 
маманның мəдени-əлеуметтік ортаға енуі); өзімен-өзінің  үйлесімді жетілуі (физиология, 
психология, əдебиет, өнер, мəдениет бағытындағы пəндер жүйесі). 

Жеке тұлғаның кəсіби қалыптасуы тұлғаға бағытталған білім (Е.В.Бондаренко, 
В.А:Сластенин, А.М. Новиков)   бергенде ғана болашақ  маманның  кəсіби жеке тұғалық 
қасиеттері  білімі, іскерлігі, дағдылары бірлікте қалыптасады. Жеке тұлғаның дамуына 
бағытталған білім маманның  жаңа типтерін-шығармашылықпен, өзін-өзі дамытумен, 
өздігінен білім жетілдірумен үнемі айналысатын, тек өзінің функционалдық  қызметін 
атқарып қана қоймай белсенді өмірлік əрекеттерге ұмтылатын тұлға қалыптастыруға 
бағытталады.  

Бəсекелестік механизіміне негізделген нарық еңбек адамына ерекше іскерлік, 
шеберлік, белсенділік пен істегі тəртіптілік  жауапкершілік, екпінді еңбекке жарамдылық т.б. 
белсенді іс əрекетке дайындық сияқты өте жоғары талап қояды. 
 Кəсіптік білім беру саласы күрделі де алуан түрлі. Ол экономикалық, əлеуметтік, 
психологиялық – педагогикалық  т.б. қатынастарды қамтиды.  Кəсіптік бағыт беру ісін 
жүргізу кадрлар даярлауды жоспарлаумен, халық ағарту жүйесін одан əрі жетілдірумен 
тығыз байланысты. Сондықтан да бұл бағытта көптеген ғылыми – зерттеу жұмыстары 
жүргізілуде. Н.Н.Захаровтың, С.Н.Чистякованың, А.Е.Голомштоктың, В.Д.Симоненко т.б. 
еңбектерінде мектептегі кəсіптік бағдар жұмысының мазмұны, формалары мен əдістері 
қарастырылған. 
  Қазақстан Республикасындағы бұл мəселеге арналған маңызды зерттеулер қатарына 
Ж.Р.Баширова, М.Ə.Құдайқұлов, Қ.Бержанов, Н.Дəулетов т.б. зерттеу жұмыстарын 
жатқызуға болады.  
  Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі білім беруді дамыту 
тұжырымдамасында орта білім берудің жоғары сатысының функционалдық қызметінің 
басым бағыты - оқушылардың тереңдетілген кəсіптік бағдар беруге дейінгі даярлығын 
жүзеге асыру үшін  бейінді оқытуды еңгізу болып табылады деп көрсетілген. Мұны жүзеге 
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асыру болашақта еліміздің мектептерінде  кəсіптік бағдар жүйесін жетілдіруге септігін 
тигізеді. 
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АҒЫЛШЫН ЖƏНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ ЖАЙ СӨЙЛЕМНІҢ ТҮРЛЕРІ МЕН 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 
  

Кайыров А.Б., Бикеева М.С.  
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал. 
 

Грамматиканың басты зерттеу обьектісінің бірі – сөйлем. Сөйлем - пікір алысуды, 
қарым-қатынас жасауды білдіретін грамматикалық бірлік. Сөйлемді жан-жақты сипаттау 
жалпы тіл білімінің де, жеке тіл білімінің де негізгі мəселесі болып табылады.  

Жалпы тіл білімінде сөйлемдерді топтастырудың екі негізгі принципі бар: құрылысы 
бойынша жəне айтылу мақсаты бойынша. Құрылысы жағынан сөйлемдер ағылшын тілінде 
де, қазақ тілінде де екі құрамды жəне бір құрамды, толымды жəне толымсыз, жай жəне 
құрмалас болып бөлінеді. Екі құрамды сөйлемдер екі тұрлаулы мүшенің - бастауыш пен 
баяндауыштың болуымен сипатталады.  

Бір құрамды сөйлемдер тек бір ғана тұрлаулы мүшеден тұрады, ол тұрлаулы мүшені 
не бастауыш, не баяндауыш ретінде қарастыра алмаймыз. Ағылшын тіліндегі бір құрамды 
сөйлемдерге мынадай сөздер мен сөз тіркестері жатады. Олар есім сөздер де, етістіктер де 
болып келе береді.  

1. Мақұлдау жəне мақұлдамау сөздері:  Уes. No. 
2. Сəлемдесу (Hello! Good morning!), қоштасу (Good bye! So long!), құттықтау (A 

Happy New Year! Many happy returns!), кешірім сұрау (Sorry. Excuse me) 
сөздері.  

3. Стереотиптік лепті сөздер. Олар морфологиялық табиғаты жағынан түрлі сөз 
таптарынан болады. 
а) зат есімдер: Attention ! Nonsense! Heavens! Your health! This way, please!  
б) сын есімдер: So kind of you! How romantic! 
в) етістіктер: Stop! To thinr of  it !  
г) модальді-үстеулер: Of course! Certainly . All right ! 
д) одағайлар: Ah! Oh! Alas! 

4.   Қаратпа сөздер: John! Waiter ! Offiser!   [1] 
Қазіргі тілдік норма тұрғысынан алғанда, бұл бір құрамды сөйлемдерді қандай бір 

сөйлем түрлерінің модификациясы деп қарастыра алмаймыз. Аталған сөйлемдер құрылысы 
жағынан құрамына басқа сөздер кірістірілмей-ақ толық мағынаға ие жəне екі құрамды 
сөйлемдермен қатар дербес құрылымды сөйлем түрі болып табылады.   



46 

  

 Қазақ тіліндегі бір құрамды сөйлемдердің бір түрі - атаулы сөйлемдер. Бұл сөйлемдер 
құрамында бастауыш, баяндауыш болып өзара қатынасқа түскен мүшелер жоқ. Сөйлемнің 
құрамында атау ретінде жұмсалған негізгі тірек мүше болады. Осы негізгі мүше заттың,  
құбылыстың атауын білдіріп, сөйлемнің іргесіне тірек болады. Негізгі мүше ретінде зат есім, 
сын есім, есімше, тұйық етістік жұмсалады. Сөйлем құрамында осы негізгі мүшеге 
бағыныңқылық қатынаста тұратын басқа сөйлем мүшелері де болады. 

а) Негізгі мүшесі атау тұлғалы зат есімнен болған бір құрамды сөйлемдер оқиғаны, 
бейнені қысқа түрде хабарлау үшін немесе затты, құбылысты эмоциялы атау үшін 
жұмсалады. Мысалы: Түн. Вокзал. Сапырылысқан адамдар. Шіркіннің күлкісі-ай! Осы 
ауылдың жастары-ай!   

б) Негізгі мүшесі сын есімнен болған бір құрамды сөйлемдер субьектіге тəн сын, 
сапаны эмоциямен білдіру үшін немесе кейде тілек, қарғыс мағынасында жұмсалады. 
Мысалы: Түннің қараңғысы-ай! Оқымай кеткір! Жолың болмағыр! 

в) Негізгі мүшесі есімше тұлғалы етістіктен, тұйық етістіктен болған бір құрамды 
сөйлемдер іс-қимылды немесе іс-əрекет туралы пікірді эмоциямен білдіру үшін жұмсалады. 
Мысалы:  Күні бойы сарылып отырғаны! Тіпа, шешенсіп сөйлеуі-ай! Мүлəйімсуін!  [2] 

Көріп отырғанымыздай, ағылшын, қазақ тілдерінде бір құрамды сөйлемдердің жасалу 
жолдары мен білдіретін грамматикалық мағыналары ұқсас. 

Сөйлем құрамында ойға қажетті сөйлем мүшелерінің болу-болмауына байланысты 
сөйлемдер толымды жəне толымсыз болып бөлінеді. Толымды сөйлемдер – ойды жеткізуге 
қажетті сөйлем мүшелері қатынасып, мағыналық толықтығын сақтаған сөйлемдер. 

Толымсыз сөйлемдер – ойды жеткізуге қажетті сөйлем мүшелерінің бірі айтылмай 
түсіп қалған сөйлемдер. Толымсыз сөйлемдер ағылшын тілінде «эллипсис сөйлемдер» деген 
терминмен де аталып, бір не бірнеше сөйлем мүшесі нольдік нұсқада берілген сөйлемдер 
ұғынылады.  Ондай нольдік нұсқада сөйлем мəтіні үшін коммуникативтік тұрғыдан маңызды 
емес сөздер болады.  

Ағылшын тіліндегі толымсыз сөйлемдерде айтылмай түсіп қалған сөйлем мүшелерін 
не синтагматикалық, не парадигматикалық түрде толықтырып айтуға болады.  

Синтагматикалық түрде сол толымсыз сөйлемнің айналасындағы контекст арқылы, 
яғни толымсыз сөйлемнің алдындағы не соңындағы сөйлемдер арқылы толықтырылады. 
Мысалы:  «Well, what sort of a lady is she?»  «Oh, a horrible thing.» 

      «Horrible!»  «Oh, yes. I think it is.» 
Парадигматикалық түрде толымсыз сөйлемнің айналасындағы контексте жоқ ұқсас 

құрылымдар негізінде толықтырылуы мүмкін. Мысалы: 
GLASS. HANDLE WITH CARE  ( - This is glass. Handle it with care.) 
WOMAN MURDERED BY MISTAKE?  (- Was the woman murdered by mistake?) 
Қазақ тіліндегі толымсыз сөйлемдерде де тұрлаулы не тұрлаусыз мүшелердің бірі не 

бірнешеуі түсіріліп айтылуы мүмкін. Бірақ сол түсірілген мүшенің қай сөз екені алдыңғы 
сөйлемнен, толымсыз сөйлемдегі басқа мүшелердің жалғауларынан, сөйлемдердің, сөздердің 
өзара қатынасынан белгілі болып тұрады. Мысалы: Абай Ділдамен оңаша қоштасты. Көп сөз 
айтқан жоқ. Өзара татуластық, түсіністік арқасында бірін-бірі қабақпен ұғысқан. Берілген үш 
сөйлемнің алдыңғысы толымды, соңғы екеуі толымсыз сөйлемдер. Бұл толымсыз 
сөйлемдердің бастауыш тұрлаулы мүшесі алдыңғы сөйлемде берілген.    

Ағылшын жəне қазақ тілдерінде толымсыз (эллипсис) сөйлемдер негізінен, түрлі 
просодикалық тəсілдер мен экстралингвистикалық факторлар сөйлемнің толымсыздығын 
толықтырып тұратын ауызекі сөйлеу тілінде, əсіресе, диалогтық сөйлеуде жиі кездеседі.  

Ағылшын, қазақ тілдерінде сөйлемдер айтылу мақсатына байланысты хабарлы, 
сұраулы, бұйрықты, лепті сөйлемдер болып бөлінеді. 

 1. Хабарлы сөйлем (declarative sentences) - бір істің не бір нəрсенің жайын хабарлау, 
баяндау мақсатында айтылған сөйлем. Бұл – кең тараған сөйлем түрі. Мазмұны, құрылысы, 
қызметі жағынан əртүрлі болады. Ойдың біршама аяқталғанын білдіріп, өзіне тəн хабарлау 
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интонациясымен айтылады. Мағынасына қарай болымды жəне болымсыз сөйлемдер болып 
бөлінеді. Ағылшын тіліндегі болымсыз сөйлемнің құрылысы қазақ тілінен түбірімен өзгеше. 

Ағылшын тілінде болымсыз сөйлемдер баяндауыш құрамындағы көмекші немесе модаль 
етістіктерден кейін тұратын not көмекші сөзі арқылы жасалады. Сөйлем баяндауышы осы 
(present indefinite) жəне өткен шақтағы (past indefinite) етістік арқылы берілгенде, not сөзінің 
алдынан to do (сəйкесінше do, does не did) көмекші етістігі қойылады. Мағыналық жағынан 
етістік инфинитив тұлғасында болады. Ауызекі сөйлеу тілінде not сөзі көмекші не модаль 
етістікпен кірігіп кетеді. Мысалы:   

She is not (isn`t) working in the garden. – Она не работает в саду (сейчас) . 
He will not (won`t) do it. – Он не сделает этого.   
She cannot (can`t) go there. – Она не может пойти туда.  
He does (doesn`t) live there. – Он не живет здесь. 
They did not (didn`t) write a letter to him. – Они не написали ему письма. 
Сөйлемде екі көмекші етістік болған жағдайда not сөзі олардың алдыңғысынан кейін 

тұрады. Мысалы:  They will nоt be sent there. – Их не пошлют туда. 
Қазақ тілінде болымсыз сөйлемдер мынадай грамматикалық тұлғалар арқылы жасалады:  
1) Баяндауышы –ма, -ме, -ба, -бе, -па, -пе тұлғалы болымсыз етістіктер арқылы. Мысалы: 

Жанқия апай сені елжіреп сүймейді де, өтінбейді де, баж-бұж етіп ұрыспайды да. 
2) Болымсыз тұлғалы емес толымсыз көмекші етістігінің есім не есімшеден болған 

баяндауыш құрамында келуі арқылы. Мысалы: Поэзия – ажарлап құраған сөз тізбегі 
емес. Кішіпейілділіктен қорлық көрген адамды көрген де, естіген де емеспін. 

3) Жоқ сөзі баяндауыш қызметінде не күрделі баяндауыш құрамында айтылу арқылы. 
Мысалы:  Тура биде туған жоқ.  Абай Мағаштың сақтығын теріс көрген жоқ. 

4) - сыз, - сіз жұрнақтары арқылы жасалған туынды сын есімдердің баяндауыш 
қызметінде қолданылуы арқылы. Мысалы:  Абай əлі бұл жайдан хабарсыз. 

Салыстырмалы түрде алғанда, ағылшын тіліндегі болымсыз сөйлемдердің бір ғана 
жасалу жолы қазақ тілінде баяндауыштың төрт түрлі грамматикалық тұлғасы арқылы беріле 
алады.   

2. Сұраулы сөйлем (interrogative sentences) - бір нəрсе жайында хабар алу мақсатымен 
сұрақ мағынасында жұмсалған сөйлем. Ағылшын тілінде сұрақтың сипатына байланысты 
сұраулы сөйлемдердің негізгі екі түрі бар: жалпы сұрақтар (general guestions) жəне арнайы 
(special guestions) сұрақтар. Cонымен қатар ағылшын тілінде бөлшек сұрақ, альтернативті 
сұрақ деп аталатын сұраулы сөйлемнің ерекше бір түрлері де кездеседі.  

1. Жалпы сұрақтар (general guestions) белгілі бір сұраққа əңгімелесуші адамнан болымды 
не болымсыз түрде жауап алу мақсатын көздейді, яғни олар əрдайым не иə (yes) деген 
болымды жауапты, не жоқ (no) деген болымсыз жауапты қажет етеді. Жалпы сұрақтың 
құрылымдық ерекшелігі баяндауыш құрамындағы көмекші не модаль етістік сөйлемнің 
басында бастауыштың алдында тұрады. Сөйтіп баяндауыш бастауыштың екі жағынан екі 
бөлікке бөлініп тұрады. Мысалы:  Have you got much money? – Сіздің көп ақшаңыз бар ма?  

                                                      Саn you help me? – Сіз маған көмектесе аласыз ба?  
Егер баяндауыш құрамында көмекші етістік жоқ болса, яғни баяндауыш осы не өткен 

шақтағы етістіктермен берілсе, сөйлемде бастауыштың алдынан do, does не did етістіктері 
келеді. Мысалы:  Do you speak english well? – Сіз ағылшынша жақсы сөйлей аласыз ба? 

                         Does he live in Astana? – Ол Астананы жақсы көре ме?                         
                         Did you see him yesterlay? – Сіз оны кеше көрдіңіз бе?  
Егер баяндауыш құрамында екі не үш көмекші етістік болса, олардың біріншісі ғана 

бастауыштың алдынан келеді. Мысалы: Has he been working since morning? – Ол таңертеңнен 
бері жұмыс жасап жатыр ма? Will  the work be completed to-morrow? – Жұмыс ертең 
аяқталады ма? 

2. Арнайы сұрақтар (special guestions) сөйлемде белгісіз болып тұрған сөйлем 
мүшелерінің бірін анықтау мақсатын көздейді. Арнайы сұрақтар əрдайым сұрау 
есімдіктерінен немесе сұрақ мағыналы үстеулер тіркесінен басталады. Олар: who? - кім?, 
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what? – не, қандай?, which? – қай?, when? – қашан?, where? – қайда?, why? – неге?, how? – 
қалай?, how much? – қанша?, how long? – қанша уақыт?, т.б.  

Арнайы сұрақтағы сөздердің орын тəртібі жалпы сұрақпен бірдей. Айырмашылығы 
арнайы сұрақта көмекші не модаль етістіктердің алдынан сұрақ мағыналы сөздер, яғни сұрау 
есімдіктері тұрады.  Мысалы:  What did she tell you? – Ол сізге не айтты? 

When will you see him? – Сіз оны қашан көресіз? 
Why must she go there to-night? – Ол онда неге бүгін кешке баруы керек? 
Арнайы сұрақтар əрқашан толық жауапты қажет етеді. 

3. Ағылшын тіліндегі сұраулы сөйлемнің ерекше бір түрі – бөлшек сұрақтар (guestion tags).   
Бөлшек сұрақтар құрылысы жағынан алғашқысы болымды не болымсыз мағыналы бөлімнен, 
ал екіншісі жалпы қысқа сұрақтан тұратын құрмалас сөйлем болып табылады. Демек, 
бөлшек сұрақ екі сөйлемнен құралады: оның алғашқысы – болымды не болымсыз мағыналы 
хабарлы сөйлем, екіншісі – бірінші сөйлемнің бастауышына қатысты есімдік пен көмекші 
етістік бар сұраулы сөйлем. Мысалы:  You don`t know him, do you? – Сіз оны білмейсіз ғой, 
солай емес пе? Мұндай бөлшек сұрақты сөйлемде сөйлеуші сұрақ қоя отырып, 
əңгімелесушінің пікірін біліп қоюмен қатар өзінің жеке болжамын да дəлелдеуді қалайды.     
     Ерекшелігі - егер бөлшек сұрақты сөйлемнің бірінші бөлімі болымды мағыналы болса, 
екінші бөлімі болымсыз мағыналы болады, жəне керісінше бірінші бөлімі болымсыз 
мағыналы болса, екінші бөлімі болымды мағыналы болады. Мысалы:  
You are ready, aren’t  you? (are you not?) – Сен дайынсың, солай ма? 
They saw her, didn’t they? (did they not?) – Олар оны көрді, солай ма? 
It’s Jon Forsyte’s mother, isn’t  it? – Мынау Джон Форсайттың анасы, солай ма? 
Your friend is a doctor, isn’t  he? – Сенің досың дəрігер, солай ма? 
      Бөлшек сұрақты сөйлемдер тек ауызекі сөйлеу тілінде, ресми емес жазбаларда ғана 
қолданылады.    
4. Альтернативті сұрақтар (alternative guestions) – құрылысы жағынан or (əлде, немесе) 
жалғаулығы арқылы байланысқан жəне екінің бірін таңдауға мүмкіндік беретін баламалы екі 
жалпы сұрақтан тұрады. Сұрақтың алғашқы жартысы көтеріңкі дауыспен, кейінгі бөлігі 
бəсең дауыспен айтылады. Көмекші, модаль етістіктер, сұрау есімдіктері альтернативті 
сұраулы сөйлемнің бас жағында келеді. Мысалы: Is he living or is he dead? – Ол əлі тірі ме 
əлде өлді ме? 
       Көбіне альтернативті сұраулы сөйлемдерде екінші баламалы сұрақ толымсыз тұлғада 
жұмсалады. Мысалы:  Are you going or staying? – Cіз барасыз ба əлде қаласыз ба?  

Қазақ тілінде сұраулы сөйлем жасайтын грамматикалық амалдар мыналар: 
а) Сұрау есімдіктері.  Мысалы: Жиналыста қандай мəселе қаралды?    
ə) Сұраулық шылаулар: ма, ме, ба, бе, па, пе.  Мысалы: - Қарағым, Игілік үйде ме? 
б) Сұраулық интонация.  Мысалы: - Ертеңнен бастап теңізге шығасыңдар.  
                                                            - Ертеңнен бастап? 
 Қазақ тілінде сұраулы сөйлемдер сөйлеу ситуациясына қарай əртүрлі мазмұнда 

жұмсалады. Олар жалпы мағынасына қарай ашық сұрақты білдіретін сұраулы сөйлем, 
риторикалық сұрақты білдіретін сұраулы сөйлем, альтернативті сұрақты білдіретін сұраулы 
сөйлем, түрткі сұрақты білдіретін сұраулы сөйлем, негізгі сұрақты білдіретін сұраулы 
сөйлем, жетекші сұрақты білдіретін сұраулы сөйлем, анықтаулы сұрақты білдіретін сұраулы 
сөйлем деп іштей бірнеше түрге бөлінеді. 

Ағылшын, қазақ тілдері екі түрлі тілдік топқа жатқанымен, сұраулы сөйлемдердің жасалу 
жолдары мен мағыналық түрлерінде кейбір ұқсастықтар кездеседі. Ең алдымен, екі тілде де 
сұраулы сөйлем жасайтын негізгі тəсіл - сұрау есімдіктері. Екіншіден, екі тілдегі сұраулы 
сөйлемдердің түрлері мағыналық жағынан өзара сəйкеседі. Атап айтқанда, ағылшын 
тіліндегі бөлшек сұрақтар жасалуы мен мағынасы жағынан қазақ тіліндегі ашық сұрақтың 
субьектінің ісін, предикативтік сапасын, сынының іздеулі екенін білдіретін сұраулы 
сөйлемдерге сəйкес келеді. Мысалы: Келгеніңізге екі ай болды, не істедіңіз? Намыс қайда, 
жігер қайда? Сондай-ақ қазақ тіліндегі кейбір риторикалық сұраулы сөйлемдер құрылысы 
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мен мағынасы жағынан ағылшын тіліндегі бөлшек сұрақты сөйлемге сəйкеседі. Мысалы: Сен 
Мұхамеджанды сүйреп алып шыққанда, мен сенің атыңды ұстап тұрмап па едім?  

Сонымен қатар ағылшын-қазақ тілдеріндегі альтернативті сұраулы сөйлемдердің де 
мағынасы бірдей. Қазақ тіліндегі альтернативті сұрақта іздеуге із болып альтернатив іс, сапа 
аталады. Ол сапа, іс атаулы сөздер арқылы көрінеді де, олардың сұраулық мағынада айтылып 
тұрғанын -ма,-ме, -ба, -бе, -па, -пе сұраулық шылаулары білдіреді. Мысалы: Осы сөзге 
тоқтайсың ба, тоқтамайсың ба? Қыр соңыңнан қалмай жүрген қыздар ма, қырсық па? 

3. Бұйрықты сөйлемдер – біреуді іске қосу, жұмсау талабындағы пікірді білдіретін 
сөйлемдер. Олар мазмұны жағынан болымды да, болымсыз да болуы мүмкін. Бұйрықты 
сөйлемдер айтылатын ойға байланысты үнемі бұйрық мəнінде ғана емес, сондай-ақ тілек, 
өтініш мағынасында да жұмсалады. Мысалы: Open the book – Откройте книгу. Put the 
dictionary on the shelf – Положите словарь на полку. Don’t be late, plеase – Не опоздайте, 
пожалуйста. 

Ағылшын, қазақ тілдерінде бұйрықты сөйлемдердің жасалуына негіз болатын баяндауыш 
формалары мен интонация. Бұйрықты сөйлем баяндауыштары көбіне етістіктің бұйрық  рай 
формаларынан жасалады. Ал бұйрық райлы етістіктер мағынасы жағынан ІІ жақта 
қолданылатындықтан, сөйлеушінің екінші бір адамға бұйыру мағынасын білдіреді. 
Ағылшын тілінің ерекшелігі ІІ жақта айтылған бұйрықты сөйлемдерде бұйрық райлы етістік 
міндетті түрде сөйлемнің басында тұрады. Мысалы: Tell him to go away. – Оған əрі қарай кет 
де.  «Put down the letter»,  Dobbin replied. – «Хатты қой», - деді Доббин. 

Ал қазақ тілінде ІІ жақтағы бұйрықты сөйлемдерде бұйрық райлы етістік баяндауыш 
негізінен сөйлемнің соңында тұрады, кейде сөйлемнің басында келе алады. Мысалы: - Дəл 
осы үйдің ішінен құдық қазыңдар! – деп бір-ақ бұйырды. - Тарт, Əзімбай, арсыз тіліңді! 
- Əй, өрепкіме, көп шуылдақ! Қысқарт енді, - деді Сүйіндік. 

Тілімізде баяндауышы ІІ-жақтағы бұйрық райлы болымсыз етістік арқылы айтылған 
сөйлем кейде ақыл, кеңес мəнінде де болады. Мысалы: Ғылым таппай мақтанба, Орын 
таппай баптанба, Құмарланып шаттанба,  Ойнап босқа күлуге. 

Ағылшын тілінде баяндауышы ІІІ жақтағы бұйрық райлы етістіктен болған бұйрықты 
сөйлемдер let көмекші етістігі арқылы жасалады. Мысалы: Let the children go to bed. – 
Балалар ұйықтауға барсын.  Let him do what he likes. – Не қаласа, соны істесін. 

Қазақ тілінде баяндауыштары 3-жақтағы бұйрық райлы етістік арқылы жасалған 
сөйлемдер бұйрық, кейде ұран, үндеу мəнінде жұмсалады. Мысалы: Қашқан жылқышыдан 
ешкім аман құтылмасын!  Қазақстанның даңқы арта берсін! т.б.  

4. Лепті сөйлемдер - сөйлеушінің қуану, ренжу, қорқу, таңдану, күйіну, аяу, ыза болу, 
жалыну т.б. осындай сан алуан эмоциясын қоса білдіретін сөйлемдер. Сондықтан олар 
ерекше көтеріңкі интонациямен айтылады. Ағылшын тілінде, əдетте, лепті сөйлемдер what 
(қандай),  how (қалай) деген сұрау есімдіктерінен басталады да анықталатын зат есім қоса 
айтылады. Егер what есімдігі санауға болатын зат есімді анықтайтын болса, онда зат есімнің 
алдынан а артиклі қолданылады. Мысалы: What a foolish mistake I have made! – Мен қандай 
өрескел қателік жібердім! Ал зат есім көпше түрде болса, не санауға болмайтын зат 
есімдердің алдынан артикль қолданылмайды. Мысалы: What foolish mistakes I have made! – 
Мен қандай өрескел қателіктер жібердім! What cold water yow have brought me! – Сіз маған 
қандай салқын су əкелгенсіз! 

Ағылшын тіліндегі сөйлемдерде how есімдігі арқылы анықталатын сын есім мен үстеулер 
онымен тіркесе айтылады. Мысалы: Ho quicly yow walk! – Сіз қалай тез жүресіз! How clever 
he is! – Ол қандай ақылды! 

Қазақ тілінде де сөйлеушінің эмоциясын білдіретін амалдар көп. Сол амалдардың бірі – 
одағай сөздер мен демеулік шылаулар. Одағайлар - əуезділік, ырғақ, құбылмалылық пен 
көтеріңкі интонацияға бай сөздер. Олар лепті сөйлем құрамында ойдың түрлі қырларын 
білдіреді. Мысалы: -Астапыралла, айта көрме, жарықтығым, - деп молдекең шошып кетті.  - 
Əттең, қолда шанышқым болса, мына көк жондардың бір-екеуін алып қалар едім. 
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Лепті сөйлемдер құрамында демеулік шылаулар қоса айтылып, сөйлемнің эмоциялық 
мəнін күшейте түседі. Мысалы: - Биылғы жылы алманың шығымдысы-ай! – Япырау, 
мынауың бір соны сөз болды-ау! – Осыны кеше айтуың керек еді ғой!  – Қап, киноға кеше 
барып алмаған екенбіз де! Тілімізде екінші бір эмоцияны білдіретін амал – интонация. 
Эмоцияны танытатын интонация қосылып лепті сөйлем жасалады. Мысалы: Жоқ, қайнаға!  
Өтірікке мөр баса алмаймын! Сонымен, лепті сөйлемдер – тілдегі эмоциялық бояуы қанық 
сөйлемдер. Олар поэзия, проза, публицистикада кең қолданылып, тілдің алуан түрлі 
көтеріңкі кезеңдерін беруде ерекше стильдік амал болып саналады.   

Қорыта айтқанда, ағылшын, қазақ тілдеріндегі жай сөйлемдерді салыстыра сипаттау 
барысында олардың құрылысы мен мағынасында ұқсастықтар да, өзіндік ерекшеліктер де 
бар екенін аңғарамыз. 
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МНЕМОТЕХНИКА ƏДІСІ АРҚЫЛЫ БАЛА ТІЛІН ДАМЫТУ 
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   Кез келген халықтың ұлттық қазынасы тіл болып табылады. Əрбір халықтың тілінде 
оның ұлттық дəстүрінің, сана-сезімінің, ойлау тəсілінің, мінез-құлқы белгілері көрініс 
табады. Ал тілді, тіл мəдениетін игеру баланың сəби шағынан іске аса бастайтын, біртіндеп 
жетілетін үрдіс. Олай болса, баланың тілін дамыту жұмысы отбасынан, баөбекжайдан бастап 
жүйелі түрде жүргізілуі тиіс. Бөбекжайда тіл дамытудың қай түрін алсақ та, ол оқыту, үйрету 
үрдісінің бүкіл жүйесін қамтиды. 

Б.Баймұратованың  пайымдауынша   мектеп жасына дейінгі  балалардың  тілін  дамыту  
үшін балада белсенді  сөздік қорын  байытып,  байланыстырып  сөйлеуге үйретудің маңызы 
зор . 

Оқыту  үдерісі қызықты, дамытушылық мақсатта болу үшін көрнекілік 
материалдарды пайдаланудың маңызы ерекше. Балалардың тілін дамыту бағытында  
дайын көрнекі материалдарды,  схемаларды қолдана отырып, педагог өзінше өзгертіп, 
жетілдіре алатын мнемотехниканың  маңызы ерекше. 

Мнемотехника - тіл дамытуда тиімді есте сақтау, оны дұрыс жеткізе білудегі əдіс пен 
тəсілдер жүйесі. Ол грек тілінен аударғанда “есте сақтау өнері” дегенді білдіреді. Бұл  
ақпаратты жемісті есте сақтау мен қайта жаңғыртудағы əдістер мен тəсілдер жүйесі. 

Тілі дұрыс дамыған мектеп  жасына дейінгі бала сызбаны түсіну дағдысына тез 
жаттықса, сурет салу, не кейбір сөздерді штрих-таңбалармен белгілеу əдісімен сөйлеуді 
жеделдете алады. Ойын, сызба, штрихтармен еске сақталғанды еске түсіруде осы 
дағдыланған таңбалар ересек балалар тобында қойылғын сұраққа жедел жауап беруге 
итермелейді. Ал ересек топта көрнекі модельдер арқылы балалар сөз тіркестерін, сөйлемдер 
құрастырады. Түрлі заттық таңбаларды (жанды-жансыз, ұшатын-ұшпайтын, жүретін-
жүрмейтін) аңғарып үйренген бала сызбаларды дыбыстар мен сөздерге толықтыру арқылы 
қазақ тілінің буын сандарын, əріптің сөздегі орындарын дəл табуға жаттығады.  

Мнемотехника - оңай жолдан қиынына қарай құрылады. Жұмысты ең оңай 
мнемошаршыдан бастап, жай ғана мнеможолдарға өтіп, сосын мнемокестеге өту қажет. 
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Ең бастысы – көрнекілік, тірек-сызба, бейнелеген суретіміз балаға түсінікті болуды 
жеткізу. Схема - мнемокесте балалардың тілін дамытудағы дидактикалық құрал болып 
табылады. 
Мнемотехника тəсілдерін  барлық білім беру салаларын қамтып, байланыста қолдануға 
болады.  
       Бүгінгі таңда мнемотехниканы мектеп жасына дейінгі балаларға қолдану өзекті болып 
табылуда. Өйткені ол баланың ойлау қабілетін дамытуға, бейнелік жəне есту арқылы есте 
сақтау, зейін, қиял, сөйлеуін кешені дамытады. 
 Бала тілін дамыту бағытында мнемотехника əдісін  қолдануды ұйымдастыру жүйесі: 

• Берілген шығармаға сəйкес белгілерді таңдау; 
• Барлық кейіпкерлерді сала білу (шал, кемпір, алтын балық, теңізт.б.) 
• Тəрбиешінің айтуы  бойынша сурет салу; 
• Берілген тапсырма үзінділерінің  сызбасын салу, табу, мəтінге сəйке сəңгімелеу; 
• Өздігімен берілген сызба бойынша кеңістікті бағдарлау,  тапсырманы орындау. 

Бейнелісөзді, сөз тіркесін қолдану;  
• Мəтінге сəйкес немесе шығарманы əңгімелеу. 

      Мнемотехниканың көптеген тəсілдерінің ішінен мектеп жасына дейінгі  балаларға 
үйлесімді бірнеше тəсілдері бар. Оларға топтастыру,  жүйелеу, схемалау,  тірек пунктін іздеу, 
материалды құрылымдау тəсілдері жатады.  

 Топтастыру - материал бөліктерге бөлінетін кезде қолданылады. Материалды  нақты 
бөлімдерге  бөлуге болады. Мысалы,  жануарлар мен өсімдіктер,  тірі жəне өлі  обьектілер 
т.б. 

Мнемотехника əдісі арқылы бала тілін дамытуда түрлі əдіс –тəсілдерді қолданамыз.  
Бұл бағытта қойылған мақсатты нəтижелі етуге қолданылатын тəсілдер: 
- Көрнекіліктер, дидактикалық ойындар; суреттер; буындық кестелер; тірек-сызба; 

үлгілер т.б/ 
- «жинақтаушы»-сөйлеу материалдарын безендіру. 
- жаңылтпаштар, тақпақтар, жұмбақтар, саусақ гимнастикасы, тыныс алу жаттығулары, 

т.б. 
       Мнемотехника əдісін  балалардың сөздік қорын байыту,  əнгіме құруға үйретуге, көркем 
əдебиетті мазмұндауда, жұмбақ жасыру жəне шешуде, өлең жаттауда қолдануға болады. 
        Құрылған схема балаларға өз бетінше заттың ерекшеліктерін байқауға, олардың айтылу 
кезегін белгілеуге көмектеседі. Балалардың сөздік қорын байытады. 

Орта жəне кіші топ балаларына  түрлі түсті мнемкестелерді қолдану қажет. Балалардың 
бойында жеке-жеке образдар: балапан- сары,  тышқан- сұр,  шырша – жасыл жақсы 
сақталады. 
 Бұрын айтқанымыздай, мнемотехника əдісін қолдануда кейіпкерді графикалық 
суретке «жасырып» қоямыз. Мысалы, түлкі геометриялық фигуралардан (үшбұрыш жəне 
шеңбер) тұрады. Аю-үлкен қоңыр шеңбер т.б. Егер қасқырды салғанда тісімен салатын 
болсаңыз, онда бала дамуының барлық сатысында осы бағытты қасқырды тісімен салып 
көрсету қажет. 

Ұйымдастырылға оқу қызметтерінде  суреттер бойынша ойыншықтар туралы айтқанда 
баланың суретте не көргенін айтумен қатар фонематикалық,  лексикалық,  грамматикалық 
жаттығулар орындалады.  

Балалармен бірге сипаттамалық əңгімелер айтуға үйрену. Заттар бойынша 
сипаттамалық əңгіме айтуда оның сыртқы келбетіне (түсі, формасы, бөлігі) назар аударту.  
Мысалы, Бұл сөмке. Сөмкенің құлағы, қырлары, қалтасы....бар. Нəтижесінде баланың сөздік 
қоры дамиды.   

Балаларға тақтақтар жаттатқызу. Мнемокестелер көмегімен тақпақтарды жаттау тиімді 
болып табылады. Бұнда əрбір сөзге  немесе  сөз тіркесіне суреттер ойлап табылады.  
Осылайша тақпақ схема түрінде  суреттеледі. Бұдан кейін  бала есте сақтау бойынша  
графикалық суреттерді қолдана отырып, тақпақты толығымен еске түсіреді. Бастапқы 



52 

  

кезеңде дайын жоспарлы-схеманы ұсыну қажет. Үйрену барысында бала  өз бетімен 
схамалар жасап үйренеді. 

Бала тілін дамытуда –коллаж əдісін қолдану. Мнемотехниканың тағы бір түрі –коллаж 
болып табылады. Коллаж – бұл бір мақсатқа сəйкес бір-бірімен байланысты əріп, сан,  
геометриялық  пішіндер, түрлі  суреттер. Коллажды  қолданудағы мақсат – обрыздық 
қабылдау, сөздік қорын, байланыстыра сөйлей алу дағдысын дамыту болып табылады.  

Мнемотехника тəсілдерін балалар бірден игермейді. Алдымен  қарапайым  
мнемотехникалық тəсілдер игеріліп,  кейін күрделі жаттығуларға  ауысады.  

Мнемотехника арқылы бала тілін дамытудың құрылымдық-мазмұндық жолдары 
бойынша жұмысты мына жүйелікпен орындауға болады: 

� Балалармен белгілерді келісу. Балалар қағаздағы образдармен келісу қажет; 
� Суреттерді пайдалана отырып, дыбыстарды дұрыс айтуға үйрету; 
� Суреттер бойынша балалардың байланыстырып сөйлеу дағдыларын дамыту. 
� Мнеможолдар ұйымдастырылған білім беру əрекетінен  басқа  балаларға күнделікті 

режимдік сəттер үйренуге көмегін тигізеді. Мысалы, балалардың  серуенге шығардағы киіну, 
жуыну бөлмесінде қолды жуу ретін  схема түрінде көрсу. 

� Екінші кіші топта қимылдық ойындардың картотекасын жаңарту. Енді балалар 
ойынның мəтінен бөлек, карточканың келесі бетінен мнемокестені көріп, таңдаған 
ойынымен балаларымен ойнай алады.  

� Бөбекжайдың музыка жетекшісімен бірлесе отырып, шағын жаттауларды үйренуге 
арналған (əрбір сөзге немесе жолға) шағын суреттер таңдап алып, балалардың тілін дамыту 
бағытында жұмыстану. 
     Баланы дамыту бағытында мнемотехниканы қолдану кезінде  өзіндік ережелерді есте 
сақтау қажет: 

�  Дайындықсыз ұсынылған мнемотехника балаларға  игеруге қиын болады. 
Сондықтан жұмысты мнемошаршылардан бастау қажет. 

� Кестелертоғыз суреттен артық мазмұнда болмауы керек. 
� Балаларға  күніне  екі мнемокестеден артық ұсынбау қажет 
�  Кестелер бір тақырыпқа  байланысты болған жағдайда балалардың есте сақтауын 

дамытпайды.   
Бала тілін дамыту мақсатында  мнемотехника   əдісін қолдану: 
� Балаға барлық негізгі грамматикалық формаларды игеруге көмегін тигізеді;  
� Баланың көзбен көру арқылы жəне есте сақтау арқылы қабылдауы жетіле түседі; 
� Негізгі психикалық үдерістер  (зейін, ойлау, естесақтау) дамиды; 
� Шығармашылық, сипаттамалық əңгімелер бойынша түсінгенін айтуда көрінетін 

монологтық  сөйлеу жетіле түседі; 
� Шығармашылықтанымы  дамиды. 
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПЕДАГОГОВ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Кирилина Н.П. 

 
Западно –Казахстанский инновационно – технологический университет, г.Уральск.  

 
В последнее время отмечается повышенный интерес к стрессам, связанным с 

трудовой деятельностью. Рабочие или профессиональные стрессы могут нарушить 
дееспособность организации, приводя к потере кадровых ресурсов. Также негативно 
сказываясь как на конкретных людях - их физическом (постоянное чувство усталости, 
эмоциональное и физическое истощение, астения, мигрень, бессонница.), психическом 
(неосознанное беспокойство, необоснованное чувство обиды, разочарования, вины; 
раздражительность.), или поведенческое состояние (мнительность, трудность в принятии 
решений, стремление к избеганию пациентов и коллег, развитие алкоголизма или 
наркомании.), так и на внутренней организационной среде, стрессы на работе влияют  на 
продуктивность работников, финансовую эффективность, стабильность и 
конкурентоспособность всей организации в целом.   

Термин «эмоциональное выгорание» введен американским психиатром Х.Дж. 
Фрейденбергером в 1974 году для характеристики психологического состояния здоровых 
людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с клиентами, пациентами в 
эмоционально насыщенной атмосфере при оказании профессиональной помощи. 
Первоначально этот термин определялся как состояние изнеможения, истощения с 
ощущением собственной бесполезности. 

По мнению А.М. Ричардсена, данные современных исследований наглядно показали, 
что эмоциональное выгорание отличается от других форм стресса, что это не просто 
«слабый» синоним более устоявшихся обозначений данных симптомов. 

В 1981 году вышла работа американских психологов К. Маслач, С. Е. Джексона, в 
которой возможность психического выгорания ограничивается представителями 
коммуникативных профессий. Эти же авторы разработали опросник «MBI». Синдром 
психического выгорания представляет собой трёхмерный конструкт, включающий 
эмоциональное истощение, деперсонализацию, редуцирование личных достижений 
проявляется либо в тенденции к негативному оцениванию себя в профессиональном плане, 
либо в редуцировании собственного достоинства, ограничении своих возможностей, 
обязанностей по отношению к другим, снятие с себя ответственности и перекладывание её 
на других[1]. 

Главная причина возникновения стресса связана с индивидуальными особенностями 
человека: психологическими, физиологическими и профессиональными. Практически любой 
аспект трудовой и профессиональной деятельности может стать причиной стресса, если он 
рассматривается субъектом деятельности как превосходящий его возможности и ресурсы. 
Дополнительные факторы жизни человека могут также оказать влияние на возникновение 
или усугубление стресса. К этой категории можно отнести рост безработицы, преступность, 
экономические, политические, военные кризисы-то есть глобальные факторы, влияющие на 
стресс; и личностные факторы такие, как : финансовые или юридические проблемы, 
семейные конфликты, возрастные и жизненные кризисы , потеря близких, снижение 
трудоспособности и др. 

Выделяют различные виды стрессов, возникающих в трудовой деятельности: 
- Рабочий стресс; 
- Профессиональный стресс; 
- Организационный стресс. 
Рабочий стресс возникает из-за причин, связанных с работой,- условий труда, места 

работы. 



54 

  

Профессиональный стресс- из-за причин, связанныхс  профессией, родом или видом 
деятельности. 

Организационный стресс – вследствие негативного влияния на работника 
особенностей той организации, в которой он трудится. 

Профессиональное выгорание зарождается в ходе накапливания негативных эмоций 
без должной разрядки или высвобождения от них. 

Система компонентов профессионального выгорания 
• Эмоциональное истощение: снижение эмоционального фона, равнодушие или 

эмоциональное пресыщение.  
• Деперсонализация:деформирование отношений с другими людьми или 

повышение зависимости от других, появление негативного к окружающим.  
• Редукция личных достижений:тенденция к отрицательному оцениванию себя, 

своих профессиональных достижений и успехов, ограничение своих возможностей, 
обязательств по отношению к другим[2].  

Стадии развития профессиональной  деформации педагогов 
            1.Стадия измененной эмоциональности: 
- начинается приглушением эмоций, сглаживанием остроты чувств и свежести переживаний; 
специалист неожиданно замечает: вроде бы все пока нормально, но … скучно и пусто на 
душе; 
- исчезают положительные эмоции, появляется некоторая отстраненность в отношениях с 
членами семьи; 
- плохой сон, апатия; 
- возникает состояние тревожности, неудовлетворенности; возвращаясь домой, всё чаще 
хочется сказать: «Не лезьте ко мне, оставьте в покое!». 
           2.Стадия: многоплановых изменений: 
- невозможность выполнять многофункциональные действия; 
- изменение смысла деятельности на противоположный (вместо сотрудничества, 
взаимодействия с целью развития - поиск врага, борьба); 
- неприязнь начинает постепенно проявляться в присутствии коллег – вначале это с трудом 
сдерживаемая антипатия, а затем и вспышки раздражения;  
- подобное поведение профессионала – это неосознаваемое им самим проявление чувства 
самосохранения при общении, превышающем безопасный для организма уровень. 
           3.стадия: 
- притупляются представления о ценностях жизни, эмоциональное отношение к миру 
«уплощается», человек становится равнодушным ко всему, даже к собственной жизни; 
- такой человек по привычке может ещё сохранять внешнюю респектабельность, но его глаза 
теряют блеск интереса к чему бы то ни было, и почти физически ощутимый холод 
безразличия поселяется в его душе[3]. 
Психофизические симптомы: 
- чувство постоянной усталости не только по вечерам , но и по утрам , сразу после сна ( 
симптом хронической усталости ); 
 - ощущение эмоционального и физического истощения; 
- снижение восприимчивости и реактивности в связи с изменениями внешней среды 
(отсутствие реакции любопытства на фактор новизны или реакции страха на опасную 
ситуацию); 
- общая астенизация (слабость, снижение активности и энергии, ухудшение биохимии крови 
и гормональных показателей); 
- частые беспричинные головные боли; постоянные расстройства желудочно-кишечного 
тракта; 
- постоянное заторможенное, сонливое состояние и желание спать в течение всего дня; 
бессонница. 
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- внешней и внутренней сенсорной чувствительности: ухудшение зрения, слуха, обоняния и 
осязания, потеря внутренних, телесных ощущений. 
Социально-психологические симптомы: 
- безразличие, скука, пассивность и депрессия (пониженный эмоциональный тонус, чувство 
подавленности); 
- повышенная раздражительность на незначительные, мелкие события; 
- частые нервные срывы (вспышки немотивированного гнева или отказы от общения, уход в 
себя); 
- постоянное переживание негативных эмоций, для которых во внешней ситуации причин 
нет (чувство вины, обиды, стыда, подозрительность, скованность); 
- чувство неосознанного беспокойства и повышенной тревожности (ощущение, что «что-то 
не так, как надо»); 
- чувство гиперответственности и постоянное чувство страха, «что не получится» или « не 
справлюсь»; 
- общая негативная установка на жизненные и профессиональные перспективы (по типу «как 
ни старайся, все равно ничего не получится»). 
Поведенческие симптомы: 
- ощущение, что работа становится все тяжелее и тяжелее, а выполнять её - всё труднее и 
труднее; 
- постоянно, без необходимости, берет работу домой, но дома её не делает; 
- чувство бесполезности, неверие в улучшения, снижение энтузиазма по отношению к 
работе, безразличие к результатам; 
- невыполнение важных, приоритетных задач и «застревание» на мелких деталях, не 
соответствующая служебным требованиям трата большей части рабочего времени на мало 
осознаваемое или не осознаваемое выполнение автоматических и элементарных действий; 
- дистанцированность от сотрудников и клиентов, повышение неадекватной критичности; 

 «Синдром эмоционального выгорания» характерен только для представителей 
коммуникативных профессий, или, как еще принято их называть, профессий типа «человек – 
человек». По данным отечественных и зарубежных исследователей, данный синдром 
встречается в 30 – 90% случаев всех категорий руководителей, судей, учителей, продавцов, 
медицинских работников и т.д. в зависимости от конкретной профессиональной 
деятельности, объективных возможностей психологической адаптации к реальным 
ситуациям. 

К особенностям педагогической деятельности, способствующим повышенному уровню 
нервно-психического напряжения, относятся: 

 - высокая социальная ответственность за результаты своих действий;  
- информационные перегрузки в сочетании с дефицитом времени на усвоение и 

переработку непрерывно поступающих сведений; 
- повседневная рутина, выражающаяся в стандартности, повторяемости элементов, 

высокой технологичности труда учителя;  
- ролевая конфликтность;   
- организационные проблемы, включающие как несоответствующий научной 

организации труда режим деятельности, так и чрезмерную перегруженность педагогов;  
-отсроченность и относительность результатов своей деятельности[4].  
Стрессогенными особенностями педагогического общения выступают:  
- эмоциональный психологический климат – широко известно, что конфликтность 

весьма характерна для педагогических коллективов;  
- необходимость осуществления частых и продолжительных контактов с людьми (так 

называемый фактор «пресыщения общением»);  
- взаимодействие с различными социальными группами (учащиеся, их родители, 

коллеги, представители администрации);  
- специфика «объекта» труда, проявляющаяся в его собственной активности.  
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К особенностям личности, обусловливающим эмоциональное неблагополучие 
педагогов, относятся:  

- рассогласование мотивов личности и деятельности педагога;  
- рассогласование между индивидуально-типологическими особенностями личности и 

характером педагогической деятельности[5].  
Состояние эмоционального напряжения негативно влияет на личность педагога, и 

повторение таких состояний в педагогической деятельности может привести к 
формированию синдрома выгорания. 

В той связи, что педагогическая деятельность подразумевает интенсивную 
коммуникацию, именно педагоги наряду с медицинскими и социальными служащими, более 
подвержены влиянию эмоционального выгорания. Базовыми симптомами выгорания у 
педагогов являются эмоциональная сухость, повышенный контроль эмоциональной сферы, 
враждебность. Подобная деформация препятствует полноценному управлению учебным 
процессом и негативно оказывает влияние на развитие учащихся. Именно эта проблема 
выявляет значимость своевременного обнаружения признаков синдром эмоционального 
выгорания у работников педагогических структур[6].  

Исследование проводилось в Западно-Казахстанском инновационно-техническом 
университете, СОШ №6 им. А.С. Макаренко и в учебном центре «ЮлАнИл».  

Нами были использованы следующие методики: 
1. Тест-опросник “Профессиональное выгорание” (Н. Водопьяновой); 
2. Шкала организационного стресса Маклина. 
В результате исследования с помощью теста-опросника “Профессиональное 

выгорание” (Н. Водопьяновой) на основе модели К. Маслач и С. Джексон были выявлены 
следующие результаты: 
Таблица 1. Уровень эмоционального выгорания. 

 
№ Стаж Низкий Средний Высокий 
1. До 3 лет 17% 50% 33% 
2. 4-10 33% 50% 17% 
3. 10-20 20% 60% 20% 
4. Больше 20 лет 20% 40% 40% 
 

Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что наиболее высокий уровень 
эмоционального выгорания наблюдается у преподавателей со стажем больше 20 лет, что 
может быть связано с длительной профессиональной деятельностью, эмоциональным 
истощением и потерей интереса к профессии. Так же высокие показатели выгорания 
наблюдаются у преподавателей, чей стаж до 3 лет, что как правило, вязано с периодом 
адаптации в коллективе.  

Далее нами был проведен анализ шкалы организационного стресса Маклина. 
Данная шкала измеряет толерантность (стрессоустойчивость) к организационному 

стрессу, которая связывается с умением общаться, адекватно оценивать ситуацию, без 
ущерба для своего здоровья и работоспособности активно и интересно отдыхать, быстро 
восстанавливая свои силы. 

Таблица 2. Уровень стрессоустойчивости. 
 

№ Стаж Низкий Средний Высокий 
1. До 3 лет 68% 32% 0% 
2. 4-10 50% 50% 0% 
3. 10-20 40% 60% 0% 
4. Больше 20 лет 40% 60% 0% 
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Из приведенных выше данных можно сделать вывод, что высокий уровень 
стрессоустойчивости отсутствует у всех категорий преподавателей. 

 Что говорит о том, что представители данной профессии в целом подвержены 
стрессу. Относительно средний уровень стрессоустойчивости у преподавателей работающих 
больше 10 лет, что может быть связано с меньшей необходимостью конкурировать, с 
приобретением профессиональных навыков и определенной стабильностью. В то время как 
среди преподавателей с небольшим стажем больше распространен коронарный тип, что 
связано с адаптацией и высокой конкуренцией. 
             Для того, чтобы преодолеть синдром психологического выгорания, либо не 
допустить его появление необходимо соблюдать следующие рекомендации:  
- улучшить навыки борьбы со стрессом («проговаривание», обсуждение после критического 
события, физические упражнения, адекватный сон, регулярный отдых и др.); 
- обучение техникам релаксации (расслабления) – прогрессивная мышечная релаксация, 
аутогенная тренировка, самовнушение, медитация; 
- умение говорить «нет»; 
- хобби (спорт, культура, природа); 
- попытка поддержания стабильных партнерских, социальных отношений; 
- фрустрационная профилактика (уменьшение ложных ожиданий). Если ожидания 
реалистичны, ситуация более предсказуема и лучше управляема. 
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ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РАННЕМ ДЕТСТВЕ 
 

Колесова Л.Г.  
 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г.Уральск. 
  

В  данном исследовании,     на основе изучения трудов Рудольфа Штайнера, 
определяются  движущие силы и условия образования и самообразования в раннем детстве.  

Бұл зерттеуде, Рудольф Штайнер еңбектерін оқып-үйрену негізінде, ерте жастан білім 
беру мен өздігінен білім алудың шарттары мен қозғаушы күштері анықталады  

The driving forces and the conditions of education and self-education in early childhood are 
determined in this reaserching work which is based on on the works study of Rudolf Steiner. 

 
Система образования в Казахстане уверенно переходит в гуманистическую, 

личностно – ориентированную, компетентностно – ориентированную парадигму. 
«Программа  развития образования на 2011 – 2020 гг.» в Республике Казахстан 
провозгласила принцип: «Образование в течение всей жизни!»  

Как осуществляются и как взаимодействуют между собой различные ступени и 
формы  образования и самообразования на школьном, ВУЗовском  и  профессиональном 
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этапе, нетрудно себе представить: мы работаем и живём в этой системе. А вот каким образом 
взрослые могут содействовать обучению самых маленьких детей, которые ещё не освоили 
родную речь,  - вопрос актуальный для всех нас: родителей, педагогов, общества в целом. 
Это важно, потому что каждый шаг развития  в этомвозрасте  позволит  созреть 
способностям, которые останутся с человеком на всю жизнь. 

В современной ситуации, сложившейся в образовании, когда многие традиции 
дошкольного воспитания утрачены в силу имевшего место сокращения сети  дошкольных 
организаций в кризисные годы, а новые подходы ещё только находят своё концептуальное 
развитие, возникает необходимость сконцентрировать  взгляд на развитии ребёнка во всей 
целостности.  

В России символом педагогической самоотверженности является пеликан, его 
хрустальное изображение вручается победителям конкурса «Учитель года». На наш взгляд, в 
современной ситуации таким символом достойна стать пчела: с разных растений она 
собирает пыльцу и, перерабатывая  её,  превращает в питание для своего потомства. Так и 
современный воспитатель из разных источников собирает знание, интериоризирует его и 
превращает в источник развития своих воспитанников. Мы в данном исследовании   
предпримем попытку  определения движущих сил и условий образования и самообразования 
в раннем детстве на основе изучения трудов Рудольфа Штайнера [1], основоположника 
гуманистической вальдорфской педагогики, и его последователей. 

В нашей стране серьёзное внимание уделяется воспитанию дошкольников: по 
Программе «Балапан» в последние годы  стремительно открываются детские сады самых 
разных типов. Уже через два года каждый казахстанский малыш будет иметь возможность 
воспитываться и обучаться в ДО или в предшкольном классе.   

Дошкольные организации начинают заниматься воспитанием детей с полутора лет. 
Отсюда,  первой и основной ступенью (платформой) образования было и  остаётся семейное 
воспитание, дарующее крохотному существу чувство любви, приятия, защищённости, 
пропитанное этнопедагогическими традициями, и,  в то же время, открытое новым 
тенденциям времени. Именно неформальное семейное воспитание будет впоследствии 
пронизывать собою все последующие этапы образования. Поэтому родители, как первые 
воспитатели своего ребёнка, нуждаются в знании основ педагогики и современных техник 
воспитания детей раннего возраста. 

Уместно ли вообще  говорить о процессах образования и, тем более, самообразования 
в отношении детей раннего возраста? Неразделённая двойственность самообразования, с 
одной стороны, и образования с помощью окружения, с другой, находит своё подтверждение 
в результатах современных исследований. Например, исследования мозга показывают, что 
человек – это единственное живое существо, обладающее свободой, упражняясь и учась,он 
способен изменять функции своего мозга вплоть до глубокой старости [2]. С другой 
стороны, исследование межличностных связей говорит о том, что свобода и автономия 
личности не может раскрыться в пожилом возрасте, если у человека в первые годы жизни не 
было возможности выстроить как можно более крепкую связь с близким, ответственным 
человеком [3]. Так что ребёнок с первых мгновений своей жизни направлен на обучение и 
самообучение. 

Как только ребёнок рассматривается как простой объект обучения и обусловленности, 
тут же возникает неуважение к его независимой индивидуальности. Уже в ранние годы 
ребёнок наделён способностью «обучать» себя самого[4]. У него имеются для этого 
оптимальные предпосылки, ведь он приносит с собой удивительные, никогда не 
ослабевающие побуждения к учёбе и деятельности, а с другой стороны- безграничную 
открытость и способность отдаваться всем впечатлениям и влияниям окружения. Глубокое 
доверие к миру и вера в свои силы составляют «начальный капитал» ребёнка. Первые семь 
лет жизни  ребёнок входит в наш мир под девизом: «Мир добр!» 
Однако способность ребёнка к самообучению наталкивается на пустоту, если взрослые не 
последуют с готовностью ему навстречу, чтобы сориентировать его и принять на себя 
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ответственность за здоровые возможности развития. В отличие от связанного инстинктами 
животного, развитие которого заранее предопределено, человек приходит в мир как 
незавершённое, неопределённое существо, и его последующий путь решительно зависит 
от условий, с которыми он встречается.Поэтому задачей взрослого является создание 
содействующего развитию окружения, являющегося для ребёнка побуждением к 
необходимому опыту, стимулирующего социальное взаимодействие, создающего 
одновременно и защитное пространство, в котором ребёнок может раскрыться без помех. 

Взрослым при воспитании  всегда следует отвечать на вопрос: как устроить жизнь 
ребёнка, чтобы он мог наилучшим образом подражать окружающим? В этом направлении 
важно обратить внимание на  три области развития ребёнка с первых дней жизни:  

• Развитие телесной физической организации человека. Эта способность 
развивается постепенно через аспект борьбы и сопротивления,  посредством которых 
телесная организация приобретает силу и утверждается в своей собственной форме.  

• Душевная организация поддерживается сильным переживанием когерентности – 
твёрдого чувства своей внутренней связанности с миром. 

• Духовная организация - в исследованиях [5] она называется резилиентностью 
(«гибкость, упругость, устойчивость к внешним воздействиям», А.Антоновский). 
Резилиентность утверждена в глубоком чувстве жизни и связанной с ним уверенностью: в 
столкновениях растут собственные силы, а препятствия дают повод для дальнейшего 
саморазвития. 

Взрослые должны развивать в себе диагностический взгляд на вполне 
индивидуальные проблемы, встречающиеся в конкретном ребёнке. Такие проблемы 
оцениваются не как недостатки личности, а как препятствия или вызовы, перед лицом 
которых оказывается совершенно чистое духовное существо, то есть «Я».  Отсюда, целью 
действительного «искусства воспитания»(Штайнер [1]) должно быть следующее: привить 
ребёнку способность соответствовать требованиям этого процесса и справляться с 
препятствиями. 

РайнерПатцлафф и Вольфганг Засмансхаузен, авторы книги «Лейтмотивы 
вальдорфской педагогики»[6, 2006]  в разделе «Обучение в раннем детстве и его условия» 
дают характиристику целому ряду таких факторов: 

• непосредственная деятельность и восприятие; 
• педагогическое формирование окружения: порядок и надёжность; 
• ритм и повторение;  
• логика фактов и взаимосвязи; 
• личность воспитателя как фактор окружения ребёнка; 
• самовоспитание воспитателя. 
В своей книге они уверенно подводят читателя к мысли о том, что чем сильнее мы 

хотим содействовать воспитанию малышей, тем активнее должны работать над собой. 
Исследователисчитают источником самообразования детей раннего 

возрастаспособность «телесного самоутверждения», когерентность и резилиентность.  
Именноони образуют основание, позволяющее индивидуальности осуществить свои личные 
импульсы и жизненные планы, стать творческой и продуктивной. Такая автономия 
развивается не через интеллектуальные процессы обучения, но из деятельного подхода к 
миру в первичном опыте всех видов, из вырабатывания господства над собственным телом, 
из свободной, полной фантазии игры, из взаимодействия с жизненными препятствиями, 
короче говоря,  из всех процессов самообучения, которые создают основания для здоровья. 

Чтобы укрепить здоровье физической организации, необходимы различные 
мероприятия, из которых большая часть входит в сферу ответственности семьи, но многие  
можно использовать также в детском саду и младшей школе: среди них необходимо назвать 
гигиену тела, правильное питание, достаточное количество движения, здоровое окружение 
без вредных веществ и шумов.  



60 

  

В этом окружении на здоровый рост детей влияют различные факторы. Например, 
большое значение имеет эстетика пространства, которая воспринимается ребёнком 
совершенно бессознательно, но тем более действенно:  

• архитектоника детских комнат, групп детского сада и классных комнат;  
• цвета стен и картины на стенах; 
• используемые материалы, тактильные ощущения от них, их запах; 
• особенности акустики помещения и т.п.  
Всё это действует вплоть до тончайших процессов обмена веществ, укрепляя либо же 

ослабляя здоровый рост [5] . 
Однако важно правильно оформить не только пространство, но и время: здоровое 

ритмичное течение дня, недели, месяца, года имеет чрезвычайно сильное влияние не только 
на душевное состояние ребёнка, но также и на телесную организацию, - и тем сильнее, чем 
ребёнок младше. 

Первая и важнейшая задача маленького ребёнка – проникновение в телесную 
организацию и её формирование. Именно этому с первого дня жизни и посвящает ребёнок 
все свои усилия, хотя и бессознательно. Однако без взрослых невозможно прийти к цели, так 
как выпрямление, ходьба и речь не обусловлены генетически, чтобы проявляться самим по 
себе, а добываются через пример взрослых и их заботу. 

В сопровождении взрослых и через побуждения с их стороны ребёнок посредством 
постоянных упражнений развивает свои способностивосприятия,  и шаг за шагом овладевает 
двигательными мышцами, получая, таким образом, свободу движения в пространстве и 
свободу познавать окружающий мир. Все эти усилия отпечатываются в мозге как различные 
нервные соотношения, и этот факт, в свою очередь, становится основой для появляющихся 
впоследствии способностей представления и мышления.[7] 

Для такого самообразования решающей является возможность вновь и вновь получать 
первичный опыт в процессе взаимодействия с миром – это опыт, который непосредственно 
связан с собственным телом:  

• ребёнок вначале должен уметь стоять, чтобы иметь возможность понимать мир;  
• уметь хватать вещи, чтобы потом «схватывать» их умом;  
• он должен нюхать, пробовать на вкус и брать в руки вещи, чтобы пережить, что 

мир доступен и обозрим. 
Особую роль здесь играют так называемые низшие чувства (осязания, движения, 

равновесия и жизни), которые направлены не во вне, в мир, но вовнутрь, на собственное 
тело: они сообщают о положении тела и его движении в пространстве (чувства равновесия и 
движения), о его контакте с предметами (чувство осязания) и общем состоянии его 
внутренних органов (чувство жизни). Но через движения в пространстве, прикосновения к 
коже и воздействие силы тяжести ребёнок постоянно переживает двоякое: с одной стороны – 
собственное тело, а с другой – пространственно – вещественный внешний мир, в котором это 
тело находится. Переживание себя и переживание мира при этом объединяются. 

Чтобы заложить основы чувства когерентности, требуется  как можно больше таких 
двояких переживаний себя и мира через низшие чувства, и именно этого многим детям в 
современном мире не хватает. Доверие к собственным силам и уверенность в том, что мир 
можно объять и постичь, развивается в ребёнке не посредством хороших речей, а 
посредством конкретных телесных переживаний. Забота о низших чувствах и культура 
движения принадлежат к насущным требованиям дошкольного воспитания и начальной 
школы нашего времени – поскольку лишь, когда сенсомоторным способностям уделено 
первостепенное внимание, рождается свобода для здорового душевного и духовного 
развития. 

 Электронные медиа – средства в этой ранней фазе развитию не способствуют. Они 
препятствуют настоящей, совершенно необходимой для развития,  встрече ребёнка с миром, 
подменяя мир собой. 
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Что ребёнку насущно необходимо, - это не электронная связь с миром, а 
непосредственные социальные взаимоотношения с близкими людьми. Эти люди всем своим 
образом действий являют ребёнку пример того, что значит отвечать событиям внешнего 
мира,  не подавлять себя, а уметь справляться с ними, улаживать их, принимать их и 
извлекать их смысл. [6]   

 Благодаря подобным переживаниям в ребёнке растёт чувство уверенности: всё, что 
кажется проблематичным и трудным, можно привести в порядок. Таким путём формируется 
позитивность, радость жизни, которые дают силы принять жизненный вызов, выстоять перед 
его лицом и, благодаря ему,  расти. 

Привитая таким образом резилиентность  способствует созреванию готовности и 
способности человека учиться и развиваться на протяжении всей жизни. Кто привык 
проходить через все трудности и преграды мужественно и невозмутимо, с позитивным 
настроем и интересом, тот имеет возможность осуществить жизненные мотивы, 
принесённые им из его жизни до рождения, становясь при этом всё более самим собой – 
индивидуальностью единственной и неповторимой. Не интеллектуальные наставления и 
сознательная рефлексия создают основу для такой автономии личности, но чувства и сила 
воли, укреплённые когерентностью и резилиентностью. 

Решающей фазой для формирования этих качеств являются ранние годы детства. 
Образование личности достигается благодаря бессознательному погружению в 
соответственно оформленное физическое и человеческое окружение. 

Педагоги Казахстана сегодня с пониманием и уважением относятся к идеям 
гуманистической вальдорфской педагогики: конференции, семинары лекции по этому 
направлению включены в программы обучения студентов педвузов и колледжей, курсов 
повышения квалификации педагогов,  по вальдорфским программам работают две 
общеобразовательных школы (гимназия им. А.Гумбольдта в г.Усть – Каменогорске  и школа 
– гимназия вальдорфской ориентации в г. Уральске), многие дошкольные организации 
используют элементы вальдорфской методики в работе с детьми и родителями [8]. 

Активно идеи  гуманистической педагогики внедряются через технологию 
«StepbyStep». Так,  например, в г. Уральске ДО №27 «Жигер», выполняя миссию базовой 
организации по этой технологии, проводят групповые и индивидуальные консультации для 
молодых родителей микрорайона по вопросам воспитания детей раннего возраста. 

  Таким образом, знание попсихолого – педагогическому сопровождению  
образования  и самообразования детей раннего возраста, сто лет назад зародившееся в центре 
Европе,  сегодня имеет возможность обогащать педагогический процесс любой семьи и 
любой  дошкольной  организации в любой стране. 
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НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ЛИЦ ПЕРЕНЕСШИХ ЧЕРЕПНО-
МОЗГОВУЮ ТРАВМУ  

 
Курмангалиева Ж.К. 

 
Западно - Казахстанский инновационно - технологический университет, г.Уральск  

 
Согласно статистике, из всех травм примерно половину занимают черепно-мозговые. 

Повреждение черепной коробки и ее содержимого механическим путем называется черепно-
мозговой травмой. К содержимому относятся ткани и клетки мозга, его кровеносные сосуды 
и нервные окончания, а также оболочка. 

После ЧМТ чаще появляются расстройства памяти, поведения, человек может 
разучиться ходить и говорить. Каждому пациенту после ЧМТ требуется восстановление 
утраченных навыков или обучение новым. Это относится как к физическим способностям 
(например, ходьба, самообслуживание), так и к когнитивным возможностям (восприятие 
информации, запоминание, воспроизведение). Постоянные тренировки под контролем врача 
ЛФК и занятия с нейропсихологом помогут восстановить все или большую часть утерянных 
способностей. 

«Нейропсихологическая реабилитация» - это, прежде всего:  
1. Ряд мероприятий, направленных на реабилитацию определенного контингента 

больных (с локальными поражениями мозга различной этиологии: нарушения мозгового 
кровообращения, инсульты, черепно-мозговые травмы, опухоли головного мозга и др.);  

2. Нейропсихологическая реабилитация (НПР) имеет свои задачи — восстановление 
нарушенных психических функций (а не приспособление к дефекту) и промежуточные цели 
— преодоление изменений личности больных, негативных реакций, восстановление 
активных форм вербального и невербального поведения, создание нужных мотивов 
поведения и др.;  

3. НПР имеет свои пути и методы реабилитации больных. Главный и единственно 
правильный путь реабилитации этого контингента больных — это путь восстановления 
психических функций;  

4. НПР имеет и свои методы реабилитации, которые состоят, по меньшей мере, из 
двух групп:  

1). Первая группа методов направлена на восстановление нарушенных высших 
психических функций.  

2). Вторая — включает методы и мероприятия, направленные на восстановление 
личного и социального статуса больного путем апелляции к его личности, к окружающей 
среде, к общению с окружающими, к различным видам деятельности. Нельзя понимать так, 
что при восстановлении ВПФ психолог, врач, дефектолог не опираются на личность 
больного, не вовлекают его в процесс обучения.  

Обе группы методов тесно взаимодействуют, но на каждом этапе реабилитации то 
одна, то другая группа методов становится ведущей, но не изолированной. То же относится к 
задачам и целям НПР.  

Главным и наиболее эффективным методом восстановления функций 
является восстановительное обучение, которое следует рассматривать не только как один 
из методов НПР, но прежде всего как наиболее эффективный способ восстановления 
нарушенных психических функций, таких как речь, восприятие, чтение, письмо и др. 
Сколько бы мы ни говорили о НПР — ее составных частях, задачах, принципах, — мы не на 
много продвинемся вперед, пока не поставим конкретный вопрос о путях и методах 
восстановления пострадавшей функции. Естественно, что задачи реабилитации этого 
контингента больных могут быть полноценно решены только благодаря и вследствие 
восстановления нарушенных психических функций. Сколько бы мы ни воздействовали на 
личность больного, ни помещали бы его в нужную социальную среду, мы не сможем научить 
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его говорить, писать, считать, читать. И пока больной не овладеет навыками речевых 
функций, памяти, внимания, интеллектуальной деятельности и др., процесс реабилитации не 
сможет протекать нормально и решать свои задачи. С другой стороны, восстановительное 
обучение так же, как и весь процесс реабилитации, должно апеллировать к личности 
больного, но через определенные методы, которые должны воздействовать собственно на 
дефект и на личность больного, его эмоционально-волевую сферу. В этом и заключаются 
особенности взаимодействия системы НПР и одного из ее методов — восстановительного 
обучения неврологических и нейрохирургических больных.  
5. Конечной целью реабилитации этих больных является возвращение их в нормальную, а не 
в упрощенную социальную среду. Эта цель может быть достигнута только путем 
преодоления основных дефектов.  

Нейропсихологическая реабилитация имеет как общее, так и специфическое с 
задачами, целями, путями и методами реабилитации больных, страдающих другими 
заболеваниями. Реабилитация больных — более широкое понятие, чем НПР, но они 
направлены на выполнение одной цели. НПР, в свою очередь, более широкое понятие, чем 
восстановление ВПФ. Они направлены на одну цель, но в полном взаимодействии решают 
разные задачи.  

6. Задачами восстановления ВПФ и восстановительного обучения является 
восстановление нарушенных функций, восстановление деятельности человека.  

От эффективного решения этих задач будет зависеть эффективность 
нейропсихологической реабилитации, то есть эффективность восстановления личного и со-
циального статуса больного, его положения в социальном обществе, восстановление всей 
системы отношений больного (иерархии мотивов, симпатий, антипатий, чувства долга, 
престижных моментов, ценностных ориентации и др.).  

Нейропсихологическое исследование начинается со знакомства с историей болезни 
пациента (анамнез, жалобы, данные объективного осмотра, инструментального 
обследования). Это необходимо для того, чтобы составить предварительный план 
исследования, подобрать необходимые методики.  

На втором этапе нейропсихолог начинает знакомство с пациентом для установления 
контакта, для улучшения адаптации к ситуации исследования, для получения 
дополнительной информации.  

На третьем этапе начинается непосредственно нейропсихологическое исследование, 
которое является объективным способом оценки состояния когнитивных функций 
и эмоционально-волевой сферы. В ходе беседы оценивается уровень психической 
активности, ориентировка, критичность, эмоциональное состояние, отношение к болезни, 
к лечебным мероприятиям, при необходимости проводится углубленное исследование 
эмоционально-личностной сферы.  

В зависимости от выявленных нарушений проводится коррекция эмоционального 
состояния, формируется адекватная внутренняя картина болезни, повышается 
мотивационная направленность на реабилитационные мероприятия, ведется поиск новых 
жизненных целей, на которые можно опереться в ситуации, связанной с болезнью. Далее 
проводится оценка латеральной организации функций, исследуется уровень произвольного 
внимания, оценивается зрительный, слуховой, зрительно-пространственный и сомато-
сенсорный гнозис. Исследуется речь, чтение, письмо, память, счет, оцениваются 
интеллектуальные процессы. В результате проведенного нейропсихологического 
исследования складывается представление и формируется объективная картина о наличии 
у пациента нарушений психических познавательных процессов и эмоционально-волевой 
сферы. На основании полученных данных составляется нейропсихологическая 
коррекционная программа. Нейропсихологическая реабилитационная программа 
выстраивается с учетом теории о структурно-функциональной модели мозга как субстрата 
психической деятельности. Эта модель, предложенная А. Р. Лурия, характеризует общие 
закономерности работы мозга как единого целого и является основой для объяснения его 
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интегративной деятельности. Согласно данной модели весь мозг может быть подразделен на 
три основных структурно-функциональных блока:  

1) первый энергетический блок мозга или блок регуляции уровня активности, который 
включает неспецифические структуры разных уровней: ретикулярную формацию ствола 
мозга, неспецифические структуры среднего мозга, диэнцефальных отделов, лимбическую 
систему, медиобазальные отделы коры лобных и височных долей мозга. Данный блок на 
различных уровнях участвует в осуществлении любой психической деятельности и, 
особенно, в процессах внимания, памяти, в эмоциональных состояниях и сознании в целом.  

2) второй блок мозга — блок приема, переработки и хранения экстероцептивной 
(исходящей из внешней среды) информации. Он включает в себя основные анализаторные 
системы: зрительную, слуховую, кожно-кинестетическую, корковые зоны которых 
расположены в задних отделах больших полушарий. Этот блок обеспечивает сложную 
интегративную переработку экстероцептивной информации, необходимой для 
осуществления высших психических функций.  

3)  третий блок мозга — блок программирования, регуляции и контроля над 
психической деятельностью. Он включает моторные, премоторные и префронтальные 
отделы коры лобных долей мозга. Лобные доли характеризуются сложностью строения 
и большим количеством двусторонних связей со многими корковыми и подкорковыми 
структурами. К третьему блоку мозга относится конвекситальная лобная кора со всеми ее 
корковыми и подкорковыми связями. Этот блок играет ведущую роль в программировании 
и контроле над динамикой психических функций, в формировании замыслов и целей 
психической деятельности, в регуляции и контроле над результатами отдельных действий, 
деятельности и поведения в целом. С учетом представлений о структурно-функциональных 
блоках мозга и выявленных нейропсихологических нарушениях у пациента 
в реабилитационной программе используются различные приемы для нейропсихологической 
коррекции. При работе над первым блоком мозга для преодоления повышенной 
утомляемости и истощаемости, формирования достаточной психической активности, 
повышения уровня внимания и работоспособности применяются различные дыхательные 
упражнения, массаж пальцев рук и ушных раковин, глазодвигательные упражнения, 
упражнения по преодолению синкинезий, телесные упражнения. Данные приемы можно 
активно совмещать с приемами лечебной физкультуры в рамках ранней нейрореабилитации. 
Для улучшения работы второго блока мозга используются приемы нейропсихологической 
коррекции зрительных, тактильных, зрительно-пространственных, двигательных процессов. 
Так, для коррекции нарушенных соматогностических, тактильных и кинестетических 
процессов можно использовать следующие упражнения: «повторение позы», «угадывание 
части тела» (с закрытыми глазами), «телесные фигуры, цифры, буквы» (изобразить пальцами 
рук), «рисунки и буквы на спине и ладонях», «распознавание предметов, фигур, букв, цифр 
на ощупь». Для коррекции нарушенных кинетических процессов применяются упражнения: 
«игра на рояле, на гитаре, на барабане и т. д.», «одна рука раскрыта, вторая сжата в кулак», 
«одна рука похлопывает по животу, другая совершает круговые движения над головой», 
«кулак-ребро-ладонь», «шнурочки», «написание букв, цифр, фигур в воздухе». При работе 
над вторым блоком мозга можно активно тренировать процессы памяти в зависимости от 
разных модальностей. Например, для тренировки памяти применяется «межмодальный 
перевод» (из тактильной в зрительную, из зрительной в тактильную, из тактильной 
в слухоречевую, из зрительной в слухо-речевую, из слуховой в зрительную, из слуховой 
в тактильную). При работе над третьим блоком мозга используется когнитивная программа 
коррекции для тренировки психических познавательных процессов. Для тренировки 
внимания можно применять следующие приемы: корректурная проба, разноцветные таблицы 
Шульте, счет по Крепелину, из 200,100 вычитать 3,7 и т. д. Для коррекции пространственных 
нарушений используется «графический диктант» (рисование по клеточкам на слух 
и копирование), кубики Коса и т. п. Для коррекции нарушений произвольной регуляции, 
программирования и контроля проводятся следующие методики: «сделай как скажу, а не 
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покажу», «запретное слово» (вместо запретного слова или цифры хлопнуть в ладоши), 
рисовать на бумаге или в воздухе одной рукой круг, а другой треугольник и т. п. При 
коррекции нарушений звукобуквенного анализа и синтеза, чтения используется игра из слов 
«Матрешки», вставка букв в слова, составление слов из букв, шифровки (определить звуки 
в слове и указать их место) и т. п. Для коррекции нарушений слогового чтения можно 
придумывать слова с заданным слогом, составлять слова из заданных слогов и т. п. При 
коррекции нарушений фонематических процессов, письма составляются предложения по 
сюжетным картинкам, проводится работа с деформированными предложениями, 
списывается текст, называются слова на определенную букву, составляется цепочка из слов 
(последняя буква в слове является первой буквой следующего слова). Можно преобразовать 
слова, изменяя один звук, составлять слово по картинкам (из первых звуков в названии 
картинок) и т. п. При составлении реабилитационной программы и выборе методик 
учитываются степень выраженности когнитивных и аффективных расстройств, социальный 
статус и личностные особенности пациента. В комплексной нейропсихологической 
реабилитации особое значение приобретает работа с родственниками и близкими больного 
человека для уточнения преморбидного уровня когнитивной сферы и особенностей личности 
пациента. С родными и близкими пациента проводится информационно-разъяснительная 
работа и активное включение их ресурсов в процесс реабилитации.  

Необходимо подчеркнуть значимость нейропсихологического подхода 
к реабилитации пациентов, перенесших ЧМТ. Коррекция когнитивных и эмоционально-
волевых нарушений позволяет повысить качество реабилитационных мероприятий в целом 
и обеспечивает индивидуальный подход к личности пациента. Максимальный эффект 
нейропсихологической реабилитации постинсультных больных достигается комплексной 
работой одновременно в трех направлениях: преодоление когнитивного дефицита, коррекция 
эмоционально-личностной сферы, работа с родственниками пациента.    
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При всех отличиях между восточными странами, по сущностным основаниям они 

связаны между собой. В качестве такой сущностной характеристики выступает значительное 
воздействие религии, традиционных религиозно-философских идей, обычаев. Однако в 
восточных странах в XX веке существовали две явные, но противоборствующие тенденции: 
стремление к вхождению в мировое сообщество и сопротивление значимых сил основанных 
на совокупности традиционных духовных, экономических, интеллектуальных ценностей. 

Для исламских систем воспитания и образования разрешение проблем заключается в 
становлении личности с исламским мировосприятием, параллельно владеющего знаниями, 
отвечающим запросам современного общества, в обучении профессиональных специалистов, 
в идее перманентного образования и т.д. Ключевое различие религиозных и светских теорий 
воспитания и образования заключается в религиозной мотивации, опоре на традиционные 
исламские ценности. В Египте, Марокко, Малайзии, Саудовской Аравии проектируются и 
рассматриваются мусульманские воспитательные и образовательные теории. В некоторых 
исламских государствах осуществлялись попытки по конструированию универсальной 
образовательной модели, основанной на идеях ислама [5, с. 393-394]. 

В Китае на протяжении веков формировался педагогический идеал, который 
подразумевал воспитание эрудированного, применяющего правила вежливого общения, 
наделенного внутренним самоконтролем индивида, способного «заглянуть глубоко в себя и 
установить мир и гармонию в своей душе». Базой для складывания воспитательных 
взаимоотношений являлось уважительное отношение младших к старшим. Учитель 
позиционировался, как отец. Работа учителя в китайском обществе была очень уважаемой. 
Поэтому получение образования в Китае считалось очень значимым. 

На сегодняшний день китайские воспитательные принципы отличаются от принципов 
исторического прошлого. Возросло значение образования девочек, а не только мальчиков. 
Однако, как и раньше появление в семье ребенка мужского пола предпочтительное, чем 
рождение девочки. В Китае воспитание подрастающего поколения осуществляет 
государство. Передать в ясли ребенка в возрасте трех месяцев для китайцев вполне обычное 
дело. Воспитание в ранние годы не является строгим. В полтора года начинается обучение 
детей письму и счету, рисованию, пению. Так как в китайском государстве воспитание и 
образование молодого поколения очень серьезный вопрос, то и к проведению занятий в 
таком юном возрасте относятся очень ответственно. Маленьких детей приучают к 
послушанию, развивают коммуникативные навыки. 

В мегаполисах все дети получают полное среднее образование , а в селе около 50 %. 
Каждое образовательное учреждение старается предоставить учащимся разностороннее и 
сбалансированное развитие личности: умственное, художественно-эстетическое, физическое 
воспитание. В последнее время Китай характеризуется повышением уровня развития 
банковской, экономической, научной, спортивной сфер. Во многом это связано с 
технологиями, которые применяются в воспитании подрастающего поколения китайцев. 

Для примера приведем образец китайского воспитания из книги Эмми Чуа, которая 
вызвала большой резонанс в США и критику в Китае: «Если российские воспитатели 
считают, что надо в детях вызвать интерес к учебе, то китайские воспитатели считают, что 
надо действовать просто муштрой. Китайские родители тратят примерно в десять раз больше 
времени, чем западные родители, на то, чтобы делать вместе с детьми школьные задания» 
[6]. Китайские родители полагают, что их дети всем им обязаны. Причина данного явления 
не совсем понятна, но, возможно, это соединение конфуцианской традиции уважать своих 
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родителей и того факта, что родители сделали не мало для собственных детей и принесли 
немалые жертвы. принято считать, что китайские дети обязаны потратить собственную 
жизнь на искупление долга перед родителями, подчиняясь им, и делая все чтобы ими 
гордились. Китайцы не способствуют личным потребностям собственных детей, организуя 
жесткую и требовательную воспитательную среду. Они думают, что наилучший вариант 
защитить собственных детей приготовить их к будущему, разрешив им понять что они могут 
и наделив их навыками, умением работать и внутренней уверенностью, которую не 
отнимешь» [5, с.401]. 

Таким образом, основой китайской системы воспитания являются многовековые 
традиции, базирующиеся в первую очередь на конфуцианских идеях, на имперских 
представлениях доминирования китайского народа, что требует трудолюбия, усилий, 
настойчивости, необходимости жесткого воспитания для волевой закалки молодого 
поколения, трансляции идеи доминирования коллектива над личностью, всеобъемлющего ее 
развития на базе соединения идей частного бизнеса и государственной коммунистической 
идеологии. Традиционные личностные черты такие как умение соблюдать этикет, широкий 
кругозор, внутреннее умение контролировать себя, дисциплинированность и на сегодняшний 
день относятся к  первоочередным в китайской воспитательной системе. Одновременно 
принимаются во внимание актуальные тенденции развития воспитания, основанные на 
создании экспериментальных образовательных учреждений, идеях свободного воспитания, 
нацеленности на собсвенное личностное развитие, что зачастую влечет столкновение 
традиционных и новых воспитательных идей. 

В культуре современной Японии отмечается влияние азиатских (в частности Кореи и 
Китая), североамериканских и европейских стран. 

Культурные особенности и мироощущение японцев связаны с географическими 
особенностями расположение государства, природно-климатическими и рельефными 
особенностями, а также регулярными природными катаклизмами (землетрясения и цунами). 
Все это проявилось в трепетном отношении японцев к окружающей природе, прославлении 
ее как живого существа. Общественные отношения в Японии обусловлены однозначно 
попределенным свойством принадлежности к определенному социальному классу (семья, 
трудовой коллектив, группа обучающихся), что отражается в специфичных 
взаимоотношениях внутри социума. Японцы наделяют особой значимостью ответственность 
и выполнение долга, называемое гири. 

Психологические особенности японцев, как и всякой иной национальной общности, 
складываются под влиянием исторического опыта и модернизированных идей, при этом 
традиции в этом процессе занимают ключевые позиции. Население Японии опирается на 
традиционные формы искусства, которые отражают незыблемость мира. Наиболее 
существенное воздействие на японцев оказывают семейные ценностные основания. Японцы 
заимствовали у других наций то, что являлось интересным для них в тех или иных 
исторических реалиях и применялись после их адаптации к условиям японской 
социокультурной среды. Психологический портрет японца в сознании иностранцев 
характеризуется такими чертами как кропотливое и терпеливое отношение к делу, 
прилежность, целеустремленность, настойчивость, соблюдение правил этикета, сохранение и 
исполнение собственных обычаев и традиций, сдержанность, с одновременной жестокостью 
и агрессивностью, что после начала Второй мировой войны подчеркивали американцы. 
Данные личностные свойства опосредованы специфичными особенностями природно-
климатическими факторами, повышенной плотностью населения, традиционными 
национальными ценностями. Исторически всепроникающая взаимообусловленность и 
гармоничное сочетание выступали главным принципом существования японского социума, а 
способность взаимодействовать во взаимопонимании с другими людьми являлась основной 
задачей воспитания [2, с.67-69]. 

Начало реформирования японской системы образования связано с именем премьер-
министра Ясухиро Накасонэ. В августе 1984 года сформирован Временный комитет по 
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реформе образования выполнявший совещательные функции при кабинете премьер-
министра. На первом заседании комитета Я. Накасонэ озвучил принципиальное мнение 
государства по проблемам воспитания и обучения: «В последние годы проявился ряд 
проблем. Среди которых - все увеличивающаяся численность насильственных действий в 
образовательных учреждениях, преступное поведение среди молодежи, неадекватно 
преувеличенное значение статуса образования людей в обществе, унификация и отсутствие 
гибкости государственной системы образования, потребность в интернационализации 
японских образовательных учреждений и многое, многое другое. Теперь, по истечении 
сорока лет после завершения второй мировой войны, я думаю, ряд действующих структур, а 
также методы и содержание обучения требуют изменений, чтобы быть готовыми к быстро 
изменяющимся запросам времени». Японское воспитание реализуется через образ жизни. 
Основная задача педагога не «учить», а «жить с детьми». Воспитание определяется 
нацеленностью на развитие конкретных черт личности, без которых нереально воспитать 
«гражданина Японии». Данные черты предполагают: сформированный навык проведения 
рефлексии собственного поведения, собственных суждений и собственных эмоциональных 
проявлений; умение устанавливать коммуникативные связи с другими людьми; умение 
принимать самостоятельных решений и совершать поступки; готовность онести 
ответственность за возможные последствия. Педагогу в ходе общения необходимо научить 
ученика осмысливать актуальные для группы интересы, их зависимость и связь друг с 
другом. Главной формой воспитательной работы является организация совместной 
групповой деятельности. Очень важно, что в качестве главного критерия эффективности 
рассматривается степень осознания учениками проблемных вопросов группы как 
собственных персональных. 

В японских образовательных учреждениях отсутствуют специально обученные 
воспитатели. Все будущие педагоги в обязательном порядке проходят изучение теории и 
методики воспитательной деятельности, и в силу этого они выступают как 
квалифицированные воспитатели. Как особая сфера педагогических знаний воспитание 
подробно разработано в методическом смысле. У педагогов есть программные материалы, 
методические рекомендации, учебники, учебные пособия, дополнительные учебно-
методические материалы. Воспитательная программа состоит из 28 тем, которые условно 
возможно подразделить на 3 большие группы. 

В первую группу входят темы, которые формируют социальную комфортность, 
развивают ощущение принадлежности к собственной группе, своему учебному классу, 
образовательному учреждению. Педагогическим средством является развитие навыков 
совместной деятельности в отсутствии конфликтной ситуации. Учащихся обучают методам 
анализа причин конфликтов, и поиску вариантов выхода из конфликта. 

Вторая группа тем нацелена на формирование «активного человека». В этой связи у 
учащихся складывается интерес к собственной деятельности, умение и психологическая 
готовность преодолевать затруднительные ситуации и такое отношение к работе, когда она 
позиционируется как вклад всякого «маленького дела» в «общее великое дело». 

Третья группа тем связана совместной задачей формирования у учащихся 
личностного восприятия социальных норм поведения. С этой целью ученика ставят в 
педагогическую итуацию выбора,предоставляют время на самостоятельное осознание, чтобы 
он на своем опыте уутвердился в важности конкретного образца поведения [1, с.13-18]. 

Основополагающие цели японского образования раскрываются в статье 1 Основного 
закона об образовании. Они ннацелены на воспитание гармонично развитой личности: 
ответственной, справедливой, уважающей труд и индивидуальность, самостоятельной, то 
есть наделенной качествами, востребованными в ходе построения неагрессивного 
государства [1, с.13-18]. 

При организации воспитательной системы японская школа опирается на ряд 
нормативных документов, в которых подробно описывается воспитательная программа 
обучающихся. Так,еще в 1966 году Центральный совет по образованию опубликовал 
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«Описание идеального японца», где были обозначены разделенные на четыре группы 
шестнадцать определенных качеств: 

1) Индивидуальные качества: личная свобода, стремление к развитию 
индивидуальных качеств, в большинстве случаев проявлять самостоятельность в 
собственной деятельности, контролировать собственные желания, быть вежливым. 

2) Семейные качества: научиться создавать из собственного дома место любви, 
отдыха, воспитания, делать собственный дом открытым. 

3) Общественные качества: проявлять преданность собственной работе, помогать 
увеличению благосостояния социума, творчески развиваться,  понимать значимость 
социальных ценностей. 

4) Гражданские качества: патриотизм, уважение и признание государственных 
символов. На первое место поставлено воспитание активной социальной личности [3, 4]. 

Тщательно прописана программа этического воспитания в ряде нормативных 
документов, направленных на среднюю школу: в четырнадцати параграфах «Обучения 
основным правилам поведения», восемнадцати параграфах «Соблюдения норм 
общественного поведения в повседневной жизни», двадцати двух параграфах инструкции 
под названием «Осознавать необходимость вести жизнь, достойную человека». В 
образовательных учреждениях организуются специальные занятия по этическому и 
гражданскому воспитанию. Так, принято проводить так называемые «часы нравственности». 
В ходе учебных занятий и других видов деятельности, отведенных на «часы 
нравственности», используются разные учебно-дидактические материалы и формы 
деятельности: рассказы, беседы, чтение литературных произведений, совместный просмотр 
телепередач, видеоматериалов, групповое прослушивание аудиозаписей, написание 
сочинений, и пр. [3, с.251]. 

Воспитанию уважающего закон и активного гражданина способствуют занятия, 
называемые «особой деятельностью». Под ними подразумевается развитие навыков 
цивилизованного поведения и общения через диалог, игровую деятельность, членство в 
детских клубах, поездки на природу и проведение экскурсий. Поэтому закономерно изучение 
в условиях общества изучения русской и советской школы в Японии и активное применение 
в практической воспитательной работе идей, методических указаний из педагогического 
опыта А. С. Макаренко, связанных с воспитанием гражданственности, формированием 
организаторских и лидерских способностей, применение потенциальных возможностей 
группы в формировании личности учащегося и многое другое. 
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Жоғары білім  беру жүйесінің дамуының əлемдік  беталыстары білім беру жүйесінде 

жаңа орта - ақпараттық қоғамның пайда болуымен түсіндіріледі. Мұндай беталыстарды 
Қазақстанның жоғарғы кəсіби мектептерінде жүзеге асыру үшін жоғарғы оқу орындарына 
жаңа ақпараттық технологияларды, оқыту əдістері түрлерін, заманға сай білім беруді енгізу 
қажет. Жаңа оқыту технологиялары білім сапасын көтеруге ықпалын тигізіп қана қоймай, 
жоғары оқу орнына білім беру қызметіндегі бəсекеде өзінің мүкіншілігін арттыруға 
мүмкіндік береді. 

Жоғары мектеп педагогын  білім беруді ақпараттандыруға  сай оқыту  біліктілік 
деңгейін өзгертеді, бұл оның қызметінің ерекше сипаты болып табылады. Педагогтың 
жоғары біліктілігі оның педагогикалық еңбегінің жоғары сапалы болуын шамалайды. Бүгінгі 
жоғарғы мектептің практикасы көрсетіп отырғандай, оқытушылардың инновациялық 
технологияларды игеруге белсенділік танытатындары байқалуда. Жаңа технологияны 
пайдалану барысында ұйымдастырушы инновацияларды меңгеру бүкіл білім беру жүйесінің 
маңызды факторы болып табылады. Оқытуды технологияландыру жағдайында бұл 
педагогикалық қызметтің сапасының басты көрсеткіштерінің бірі болады деп ойлаймыз.  

Сабақ сапасын арттыру барлық мұғалімдерді толғандыратын маңызды мəселе. 
Сондықтан, əр мұғалім өз жұмысында сабақты жандандырудың əдіс-тəсілдерін іздестіруді, 
бұған студенттерді тарта білуді, олардың белсенді шығармашылық жұмыстарын 
ұйымдастыра білуі міндет. Бірақ, бұдан жаңа əдіс-тəсілдер дəстүрлі сабақтарды толық 
алмастыруы керек деген ой тумауы керек. Олар дəстүрлі сабақтарды толықтырып, 
жандандыра түсуі, студенттің білімге қызығуын арттыруы тиіс, сонда ғана оқу үрдісі 
жетілдіріле түседі [1,64б]. Осы бағытта инновациялық үдерістердің даму аспектілері 
шетелдік көптеген ғалымдардың зерттеулерінде көрініс тапқан, солардың ішінде келесі 
ғалымдарды атап өтуге болады:  Р.Акофф, Б.Артур, Г.Беккер, В.Беренс, Р.Драккер, Д.Кларк, 
Р.Нельсон, Б.Санто, Г.Сильверберг, А.Тоффлер, Д.Фридман, Т.Шульц жəне т.б. Олар 
инновация теориясының, инновациялық үдерістердің дамуының концептуалды жағдайларын 
негіздеді. Қазақстанда жаңалықты еңгізу мəселелерімен жəне оларды жоғары білім беру 
жүйесіне енгізумен А.Əлімов, Ə.Ə.Əбішев, О.Б.Баймұратов, Б.А.Кембаев, А.К.Қошанов, 
А.Г.Кравцов, Ю.В.Комлев, ҰМ.Ысқақов, Е.М.Арынов, С.Б.Абдыгаппарова, Ю.В.Баталов 
айналысады. Олар ғылымның инновациялық дамуының жалпы басымдылықтары мен 
инновациялық жаңалықтарды енгізуді ұсынған. 

Интербелсенді оқуда/оқытуда педагог үйренушілердің өзіндік таным процесін 
ұйымдастырушыға айналады, ол үйретпейді – үйренуге бағыт-бағдар сілтейді, өзі де əр 
сабақта үйренеді. Педагог - «білім көзі» емес, ол - студенттің шығармашылық жұмысы мен 
еңбегінің бастамашысы, ұйытқысы, студентті білім алудың белсенді əрекеттеріне 
ынталандырушы, студенттің үйрену процесіндегі серігі əрі үлгі тұтар тұлғасы. Оқытушы 
орасан зор көлемді ақпарат əлемінде студентке өзіндік көзқарас, түсінік пен құндылықтарды 
қалыптастыруда жанашыр көмекші іспеттес [2,328б]. Мұндай ұстанымның бірнеше себептері 
бар: 

1. Үйренушілер арасындағы қарым-қатынас интербелсенді оқудың ең басты 
мəселесіне айналып, қатысушылардан өзара əрекеттесу мен ынтымақтастықты қажет етеді, 
ал ұстаз осындай коммуникативтік процесті ұйымдастыра білуі қажет.  

2. Интербелсенді оқуда үйренушілер өз біліміне жəне өзгелердің біліміне деген 
жауапкершілікті өздеріне жүктеп алады. Сол себепті оқытушы да үйрену процесінің белсенді 
мүшесіне айналып, таным процесінің нəтижелігіне мүдделі болады.  
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3. Интербелсенді оқу/оқыту үйренушілердің жеке тəжірибесіне сүйенеді, ал ұстаз 
тəжірибені жаңа біліммен байланыстыру жолдарын бағыттап отырады. 

4. Интербелсенді оқу/оқытуда іздену процесі қорытынды нəтижеден маңызды 
болғандықтан, оқытушы сол процесті ұйымдастыра білуі керек. 

Осы тұрғыдан алғанда ұстазды - шеберлікке ынталандырушы, шəкіртті – шеберлікке 
ұмтылушы, ал оқу/оқыту процесін – шеберлікке үйрену/үйрету деп атауға тұрарлық. Таным 
процесін осылайша түсінуді Изабель Бек «таным шеберінің қолында көмекші болып жүру» 
деп атайды. Сонымен интербелсенді оқыту білім игеру процесін келесідей ұйымдастыруға 
ынталы: 

– барлық үйренушілерге бірлескен таным процесіне белсенді арласуға мүмкіндік 
жасау; 

– əрбір үйренушінің өзінің үйренгені мен өз білімі туралы түсініктерін ортаға салып, 
бірлесе талқылап, олар туралы ой толғануына мүмкіндік жасау; 

– үйренушілер білімді өздігімен құрастыратын орта құру; 
– терең ойлану, жеке рефлексиялық қабілеттерді дамыту; 
– өз идеялары мен əрекеттерін талдау жəне оларға баға беру; 
– оқу барысында жеке басының құндылықтары мен сенімдерін қалыптастырып, 

белсенді өмірлік бағытын (көзқарас, дүниетаным) ұстану; 
– пікірталастарға қатысып, өз ойы мен пікірін дəлелдеу. Бұл тұлғаның тұрақты 

қасиеттеріне айналып, тек студенттердің аудиториясында  ғана орын алып қана қоймай, 
сонымен бірге өмірдің басқа да жақтарынан тиянақты түрде көрінеді [3,17б]. Бұдан 
жасайтын қорытынды  жоғары оқу орындарында интербелсенді оқу /оқыту білім игеру 
процесін ұйымдастыруда студенттердің барлығын дəріс, семинар жəне өзіндік жұмыс 
сабақтарында бірлескен таным процесіне белсенді араласуға, жеке студенттің өзінің 
үйренгені мен білімін ортаға салып талқылау, өз ойларын талдауға, пікірталас, өз пікірін 
дəлелдеу жəне т.б.  негізде ұйымдастыруға болады. Интербелсенді əдістерге: топпен жұмыс, 
пікірталастар, проблемалық шығарма əдістері, презентациялар, рөльдік ойындар, блиц-
сұрақтар əдісі, кейс – стадийлер, миға шабуыл əдісі, викториналар, мини зерттеулер, іскерлік 
ойындар, инсерт əдісі, анкета алу əдісі жəне т.б. жатады. Көрсетілген интербелсенді əдістерді 
қолдану арқылы жоғарғы оқу орындарындағы дəріс, семинар (практикалық), студенттің 
өзіндік жұмыстар (СӨЖ) сабағын жаңаша ұйымдастыру, оқытушының рөлі мен қызметінің 
артуына жағдай жасау, ғылыми-теориялық, педагогикалық жəне психологиялық зерттеулерге 
сүйене отырып, студенттерді елжандылыққа, саналылыққа, адамгершілікке, 
еңбексүйгіштікке тəрбиелеу. 

Енді, біз ЖОО интербелсенді сабақтарын өту жолдарына тоқталмас бұрын дəріс 
сабағына тоқталсақ, дəріс- (лекция) сабағы дегеніміз –жаңа материалдағы негізгі теориялық 
мəселелердің мазмұны терең, жүйелі, бірізділікпен ашып көрсетіледі. Сондай–ақ дəрісте тың, 
маңызды жаңалықтар, түрлі көзқарастар мен даулы мəселелер нанымды түрде баяндалады. 
Дəріс тақырыбы неғұрлым айқын, проблемалы, пікір – сайыс түрінде өтілсе, қойылған 
сұрақтарға дайын жауап болмай, оны студент өздігінен ізденіп тапса сабақтың  тиімділігі 
жоғары болады.Мысалы, əдістеме пəні бойынша студент дəріс сабағында, оқытушының 
баяндау, əңгімелеу əдістері арқылы олардың пəнге деген қызығушылығын тудырмауы 
мүмкін, сондықтан оны белсенді,қызықты өтуі үшін оқытушы дəстүрлі емес əдістерді: топқа 
бөлу, тақырыпқа байланысты өзекті сұрақтар қою, пікірталас əдістерін қоса қолданса 
аудиторияның барлығы толық қамтылып, оқытушы мен студент, студент пен студент 
арасында қатынас болып,əрбір студент өз ойын толық жеткізе алады, бір –бірімен пікір 
таластыра алады. Сонда ғана дəріс сабағы  қарым – қатынас үрдісіне негізделген оқыту – 
интерактивті əдістер арқылы студенттің белсенділігін арттырып, сабаққа қызығушылығы 
мен өз бетінше ізденушілігі арқасында жаңа дереккөздерімен жұмыс жасауға жəне оның 
белгілі бір тақырыпқа байланысты шығармашылық жұмыс жасауына жол ашады. Ал 
проблемалық баяндауда аудиторияға проблемалық ситуация жасау арқылы,проблемалық 
сұрақтар мен тапсырмалар қою, танымдық тапсырмалар беру жəне оған студенттің жауап 
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беруге немесе шешуге (əрекет жасауы) тырысуы жатады. Бұл арқылы студенттердің 
танымдық–шығармашылық қабілеттерінің дамуына ықпал жасап, проблемалық ситуацияда 
игерген білімі мен біліктің нəтижесінде ол жаңа əдістерді немесе жаңаны іздеуге, талпыныс 
жасайды.Сондай-ақ интербелсенді семинар (практикалық) сабағын өтуде оқыту əдістерінің 
интерактивті  түрлерін пайдалануға болады. Негізгі мақсаты-оқытылып отырған курстағы 
мəселелерді студенттердің меңгеру денгейін, олардың ұстанымдары қаншалықты нық 
екендігін анықтау жəне бүгінгі күндегі күрделі, өзекті мəселелерді талдауға, өзіндік пікір 
айтуға, іздене білу қабілеттерін шындау болып табылады.  

Əдістеме пəнінің оқытушылары ретінде сабақтарымызда  озық технологиялардың 
элементтерін қолданып жүрміз. Білім беру саласында озық технологияларды қолдану 
оқытушының ойлану стилін, оқыту əдістемесін өзгертеді. Оқытуда озық технологияларды 
пайдалану мақсаты – студенттерге білім беру үрдісінде көмектесу.  

Өз тəжірибемізде қолданатын оқушылардың белсенділіктерін арттыратын 
интербелсенді тəсілдер: Миға шабуыл, Блиц-сұрақ, Кластер, Синквейн, Салыстырмалы 
диаграмма, Пазл, Ойлан, жұптас, пікірлес, Білемін, білгім келеді, білдім, Белгі қойып оқу 
(INSERT), Жигсо,  Эссе, Жұппен, топпен жұмыс, Рөлдік /іскерлік/ ойын, Пікірталастар, 
Рефлексия, Аквариум, Карусель, Аяқталмаған сөйлем.  

Интербелсенді оқыту технологиясының аса көп мөлшері белгілі. Əр ұстаз өз бетінше 
оқу материалының мазмұнына орай, топтың дайындық деңгейіне орай əртүрлі оқыту 
əдістерін таңдап алады. Соның ішінде əдістеме сабақтарында қолдануға болатын кейбір 
интербелсенді əдістерге тоқталғанды жөн көрдік. 

Кластерлер («жүзімнің шоқтары» деген мағынада қолданылған) - идеялар мен 
ақпараттардың арасындағы байланыстарды айқындауға арналған жазба кестелер.  

Негізгі тақырып (тірек сөз, басты идея) тақтаның (дəптердің) ортасындағы шеңберге 
жазылады да, одан туындаған тақырыпшалар оның жан-жағына жазылып, шеңберленеді, 
студенттер оларды бір-біріне сызықтармен қосады да, өз-ара байланыстары туралы 
əңгімелейді. 

Шығу парағы – сабақ аяғында студенттер бірнеше сұраққа (2-3 сұрақ) жазбаша жауап 
береді. Ол сұрақтар (немесе тапсырмалар) сабақты қорытындылап, студенттің алған білімін, 
сабақтың қалай өткендігін бағалайды: 

Үш қадамды сұхбат – тақырып бойынша студенттер бір-бірінен кезектесіп интервью 
алу тəсілі. Бұл тəсіл Сұрақ қою, қайтадан сұрақ қою тəсіліне ұқсас, алайда мұнда басты 
назарды жауапқа аудару керек.  

Шағын топ ішінде (3-4 адам) студенттер тақырып бойынша бір-бірінен интервьюді 
келесі кезекпен алуы мүмкін:  

Топтық зерттеу (Бірлескен жұмыс) – семинар немесе практикалық сабақтарда 
студенттердің бірлесе отырып белгілі бір проблеманы графикалы түрде шешу тəсілі. 

Оқытушы тақырып бойынша шешуді талап ететін проблеманы студенттерге ұсынады. 
Студенттер шағын топтарға бөлініп, аталмыш проблеманы шешу жолдарын талқылап, 
өздерінің шешімін маркерлермен плакатқа түсіреді (15-30 минут ішінде). Студенттер 
өздігімен мазмұн мен тапсырма орындаудың форматын таңдайды, ақпарат жинастырады, 
оларды талдап, бағалайды. Содан кейін плакат қабырғаға ілінеді де, топ атынан спикер 
шығып жұмысты қорғайды. Қорғау соңында топ мүшелері басқалардың сұрақтарына жауап 
береді, олардың өз шешіміне түзету енгізуі де мүмкін. 

Бірлескен жұмысты қорғау кезінде келесі ережелерді ұстанған орынды: 
• спикер сөйлегенде, оның сөзін бөлмеу керек; 
• басқа топтың көзқарасына сын айтпай, тек жағымды жəне позитивті тұрғыдан 

пікір келтіруге болады; 
• тек сұрақ қана қоюға болады. 
Оқытушы əр топқа жеке де тапсырма беріп, немесе топтар тапсырмаларды өздері де 

таңдап алуы мүмкін.  
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Пирамида құру – жаңа мəліметпен жұмыс жасалғаннан кейін, түрлі деңгейлерде 
түсінік құрастыру тəсілі. Бұл тəсіл жүзеге «жеке – жұп – топ – аудитория» схемасы арқылы 
асырылады: 

1. Студенттер берілген материалмен (мəтін, лекция, оқулық) жекелей танысып 
болғаннан кейін, ол бойынша өзіндік түсінік жəне пікір қалыптастырады. 

2. Студенттер жұптарға бірігіп, өздерінің идеялары, ойлары мен пайымдауларымен 
серіктерімен бөліседі. 

3. Студенттер төрт адамдық шағын топтарға бірігіп, туындаған проблемалар мен 
мəселелердің шешімдерін талқылайды, қорытындылайды, бір шешімге келеді. 

4. Соңындастуденттербүкіл аудитория болып, проблеманыңшешімдерінкелтіреді, 
олардыңеңтиімділерітақтаға (плакатқа) жазылады.  

Галереянышарлау – студенттердіңжазбанемесеграфикалықжұмыстарынқабырғағаіліп, 
барлыққатысушылардыңоларментанысып, өзпікірлерінауызшанемесежазбашакелтіруі. 
Жазбашапікірлержұмыстардыңөзіне (парақ, плакаттарға) немесебөлекқағаздарға 
(стикерлерге) жазылып, жапсырылады. 

Жеңілдетілгенанықтама (немесетүсіндірме). 
Сабақтыңсоңындастуденттергеқарастырылғантақырыпбойыншақандай да біратау 

(ұғым, түсінік, т.б.) таңдапалып, оны 1-сынып 
оқушысынатүсініктіболатындайетіпанықтаманемесетүсіндірмеберудісұраукерек.  

Бұлтапсырманыалдыменжұп/топ ішіндеауызша, 
сонанкейінжекелейжазбашаорындағанорынды. Тəсілдің негізінде жазушы Курт Воннегуттың 
«Өзі зерттеп жатқан ғылыми тақырыбын он жастағы балаға түсіндіріп бере алмаған ғалым – 
алаяқ» деген сөздері жатыр.  

Конфуцийдің «естігенімді-ұмытамын, көргенімді-есте сақтаймын,  өзім істегенімді-
меңгеремін» деген сөзін негізге ала отырып қорытындыласақ, жаңа технологияны меңгеру 
оқытушының интеллектуалдық, кəсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық жəне басқа да 
көптеген адами келбетінің қалыптасуына  игі əсер тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу үрдісін 
тиімді ұйымдастыруға көмектеседі. Жаңа оқыту технологияларын пайдалану студенттің 
білімге деген құштарлығын арттыруға ықпал етеді. 
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                          ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ОЙЛАУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ 
 

Нурмуканбетова В.Е.  
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 
 

Қазіргі таңда Қазақстанда білім беру жүйесін дамытуға баса көңіл бөліп отыр. Білім 
беру саласындағы мемлекеттік саясаттың басым бағыты өскелең ұрпақты тəрбиелеу жүйесін 
дамыту болып табылады [1].  

Қазақстан Республикасының білім беру стандартында білім берудің басты  
міндеттерінің бірі – оқушылардың логикалық ойлауын дамыту болып табылатындығы 
көрсетілген. Бастауыш мектепте  оқушылардың логикалық ойлауын дамытудың негізі 
салынады. Бастауыш сыныпта балалардың ойлау қабілеті нақты-бейнеліден абстрактылы - 
логикалық ойлауға қарай дамиды.  
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Балалардың ойлауын дамыту туралы белгілі педагог М.Жұмабаев былай деген: 
«Ойлауды өркендету жолдары. Ойлау - жанның өте бір қиын, терең ісі. Жас балаға ойлау 
тым ауыр. Сондықтан тəрбиеші баланың ойлауын өркендеткенде, сақтықпен басқыштап іс 
істеу керек» [2].  

Баланың оқу іс-əрекетінің субъектісі болып қалыптасуы үшін бала бойында белгілі 
психикалық сапаларды қалыптастыру қажет. Солардың ішінде əрекетті іштей жоспарлау 
(одан əрі ƏІЖ) тұлғаның ішкі белсенділігінің формасы ретінде маңызды рөлге ие.  
Психология ғылымында əрекетті іштей жоспарлау интегративті қабілет ретінде, яғни 
тұлғаның алдына белгілі бір мақсат қойып, оған жетудің жолдарын көрсететін жəне ойлаған 
нəрсені жүзеге асыруға мүмкіндік беретін интеллектуалды қабілеттерді жинақтауы деп 
қарастырылады. 

Осы міндеттердің орындалуы кіші мектеп жасындағы оқушыларда оның, тұлға 
ретінде дамуының негізі болып табылатын оқу қабілеті дағдысын қалыптастырумен 
байланысты. Сондықтан оқу іс-əрекетінде оқушыларда ƏІЖ-ын қалыптастыру мəселесінің 
шешу қажеттігі анық көрініс табады.  

Шы,армашылық мəселесінің жан-жақты дамуына Л.С.Выготский, П.Я.Гальперин, 
А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, Д.Б.Эльконин жəне т.б. жұмыстары арқау болады. 

Аталған бағыттар бойынша жүргізілген психологиялық зерттеулерде ƏІЖ ойлаудың 
қызметі, ретке келтіруші компонент, оқу іс-əрекеті, шығармашылық процесс құрамы, 
бағыттылық, болжау негізі ретінде көрсетілген.  

Қазіргі таңда ƏІЖ-дың баланың тұлға болып қалыптасуына ықпалын дəлелдейтін 
зерттеулер пайда болды, атап айтқанда, олар адамгершілік мінез-құлқының пайда болуына 
əсері (Т.Б.Булыгина, В.В.Хромов), өзін-өзі бағалау (Т.Б.Галкина), баланың үлкендермен 
қарым-қатынасы (А.В.Болбочану). 

Шығармашылық ойлауды  қалыптастыру мəселесін зерттеуде В.В.Давыдов, А.З.Зак, 
Е.И.Исаев, И.И.Кондратьев, Н.Н.Лобанова, В.Х.Магкаев, Я.А.Пономарёв сияқты ғалымдар 
маңызды үлес қосты. Олар ƏІЖ-ды арнайы зерттеу пəні ретінде қарастырды. Олардың 
еңбектерінде кіші мектеп жасындағы оқушыларда ƏІЖ-ды қалыптастыру мəселесінің əр 
түрлі аспектілері анықталды. Авторлар ƏІЖ мəнін, пайда болуын, əрекетті орындауды 
жоспарлау кезеңдерін, сонымен қатар деңгейлерін, қасиеттерін, түрлерін, типтерін көрсетті.  

 Біз бастауыш сыныпта оқу кезеңінде балаларда ойлаудың маңызды жақтарының бірі - 
əрекетті іштей жоспарлау мен бірге «ойша əрекет ету» қабілеті ұғымын, оның дамуын, яғни 
(ойша санау, жоспарлау, талқылау) мұғалімнің бұл қабілеттің оқушыда қалыптасу деңгейін 
жəне оның əрі қарай оқу үдерісінде əр түрлі пəндерде қалай дамытуға болатындығы  туралы 
қарастыратын боламыз.   

Психологтар мен педагогтардың зерттеулері көрсеткендей тұлғаның шығармашылық 
қабілетін қалыптастыруды (3-5 жастан)  мейлінше еретерек бастаған жөн. Сондай-ақ 
шығармашыл тұлғаны тек қана шығармашыл педагог қана тəрбиелеуге қабілетті 
(П.Е.Решетников). Сондықтан  ЖОО-да бастауыш сынып мұғалімдерінің шығармашылық 
ойлауын қалыптастыруға бағытталуы қажет, себебі  мұғалім өз оқушыларының тағдырына 
тікелей əсер етеді. Педагогикалық шығармашылық өздігінен пайда болмайды. 
Шығармашылық – бұл əлемнің объективті даму процестері, адам іс-əрекетінің жүйсінде 
жəне материалдың рухани қажеттіліктерімен субьектінің əлеуметтік мəдени 
құндылықтарымен анықталады.  
 Шығармашылық əрекет негізінде адамның шығармашылық ойлауы дамиды, 
қалыптасады. Шығармашылық ойлау дегеніміз не?  Психологяда дəлелденгендей егер адам 
келесідей логикалық операциялар тобын шешуге қабілетті болса, жүйелерді жəне 
элементтерді топтастыру, байланысу себеп-салдарын анықтау, зерттеу жұмыстарын жүргізу 
адам шығармашылық ойлауға ие. Шығармашылық ойлауды дамыту оқыту процесінде түрлі 
шығармашылық тапсырмаларды шешуде оқушылардың логикалық дағдылары  қалыптасып 
дамиды.   
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Осымен байланысты негізгі рөлді  мектепке дейінгі балалардың танымдық 
белсенділігін дамыту, сонымен қатар 5-6 жастағы балалардың интеллектуальдық жəне 
шығармашылық белсенділігі төмендеуі көрсетіп отыр. Мектептегі үлгермеушіліктің тағы бір 
себебі, кейбір балаларда мектепке дейінгі кезеңнің соңғы жылдарында танымдық 
белсенділігінің төмендеуі болып табылады.  

А.Венгер, В.В.Давыдов, В.С.Мухина, Н.Н.Поддьяков зерттеулерінде көрсетілгендей 
бұл кезеңдегі балалардың қиыншылықтары негізінен олардың іс-əрекет шарты мен қойылған 
мақсатқа сай өз іс-əрекетін басқара алмауымен байланысты, яғни саналы реттеушілік мінез-
құлқының қалыптаспауы болып табылады [3, 47 б].  

Я.А.Пономарев жəне оның жақтаушылары  жүргізген зерттеулері көрсеткендей 
болжау, жалпылау, қойылған мақсатқа бағытталған нақты жету жолдарын құрастыру жəне 
тағы басқалары  шығармашылық ойлау қабілетінің негізі болып, яғни ол тек қана адамның 
ақыл-ой дамуының маңызды көрсеткіші ғана емес сонымен қатар мінез-құлықтың 
психологиялық механизімінің орталығы болып табылады. Бұл жағдай балада байқалып 
отыратын əр түрлі белсенділіктердің, шығармашылықтың жəне  «ойша əрекет ету» 
қабілетінің даму деңгейімен тығыз байланысты.  

 Қазақстан Республикасы орта білімді дамыту Тұжырымдамасында «Шығармашылық - 
бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам 
дұрыс ой түйіп, өздігінен сапалы, дəлелді шешімдер қабыдау білуге үйренуі керек. 

 Адам бойындағы қабілеттерді дамытып, олардың өшуіне жол бермеу адамның рухани 
күшін нығайтып, өзін-өзі табуына көмектеседі. Өйткені адам туынды ғана емес, тудырушы, 
жаратушы да. Ол өзіне-өзі, өзінің шынайы болмысына бастайтын жол іздеуі керек. Адам 
өзін-өзі жетілдіруге де, сонымен қатар өзінен-өзі жойылуға да қабілетті болады. Адамның өз 
болмысын тануға ұмтылысында көмектесіп, тереңде жатқан талап-тілектерін, қабілеттерін 
дамыту, сол арқылы оған толыққанды өмір сүру үшін жаңа рухани күш беру білімнің ең 
маңызды мақсаты болып табылады» делінген. 

Шығармашылық потенциалдың дамуы балалардың жас ерекшеліктеріне байланысты 
жүзеге асады. Кіші мектеп оқушыларында жас ерекшеліктеріне байланысты жүзеге асады. 
Кіші мектеп оқушыларында бұл жағдай балалардың қызығуларын ескеріп құрылады [6]. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ ИСТОРИИ, КАК УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Пинчук Ю.С. 
 

Поволжский кооперативный институт (филиал), Российский университет кооперации, г. 
Энгельс, РФ 

 
История – это одна из важнейших дисциплин в системе образования  всех стран мира, 

в том числе России и Казахстана. Изучение предмета «История» происходит на всех этапах 
обучения человека. Историю изучают в школе, вплоть до окончания, в средне 
профессиональных, а так жена высших ступенях образования. Причем, в системе высшего 
образования предмет «История» входит в перечень обязательных предметов даже у 
специальностей не гуманитарной направленности.  

 На различных этапах история выполняет различные задачи и цели. В школе предмет 
«История» учит любить свою Родину, воспитывает чувство патриотизма и гордости за свое 
Отечество. Когда человек получает специальное или высшее образование обучаясь на 
средней или высшей ступени наука история влияет на мировоззрение человека. Помогает 
студенту понять и осознать свое место в мире и связать  свою судьбу с судьбой страны. 
Вместе с этим, новые учебные стандарты ставят задачу осваивать компетенции, которые 
необходимы для реализации человека в профессии.  

 Дискуссии вокруг учебной дисциплины «История» не утихают со времен распада 
СССР. Каждая из республик бывшего СССР начала создавать свои учебники по истории. 
Ученые, преподаватели, учителя спорят, как преподавать, что преподавать, по каким 
учебникам вести занятия. Важным вопросом до сих пор является, то какое смысловое 
содержание несут занятия,  и на чем необходимо выставить акценты. 

 Огромную дискуссию вызвала идея создания единого учебника по истории. Многие 
говорили, что это приведет к тому, что история будет подаваться однобоко и исчезнет масса 
фактов. Противники этой точки зрения, наоборот утверждали, что пришло время 
унифицировать учебники, недопустимо иметь в учебной литературе популистские  идеи и 
крайние точки зрения.  

 Теперь хотелось бы перейти к актуальным вопросам преподавания истории, которые 
существуют на современном этапе. 

 Одним  из важных моментом, является, то что уровень подготовки выпускников 
многих школ является очень низким. Учащиеся, не получили базовых знаний и у них 
отсутствует понимание причинно – следственных связей. Вчерашние школьники слабо 
ориентируются в исторических процессах и временном пространстве.  

 Вторым моментом является то, что многие студенты средне профессиональных 
учебных заведений не совсем понимают, то как история может применяться  в их будущей 
специальности, зачем она нужна взрослому человеку и как связана история Отечества с 
мировыми процессами, которые происходят вокруг. Очевидно, что у многих нет понимания 
того, как история государства связана с судьбой человека. Человек не живет оторвано от 
своей страны, все процессы происходящие в государстве напрямую влияют на его жизнь.  

  Другим важным моментом является, то что в современных условиях студенты 
должны уметь участвовать в обсуждении и вести дискуссии, уметь формулировать свои 
мысли и делать выводы. Но система подготовки к сдачи экзамена путем выполнения тестов 
не позволяет развивать эти способности. Ведь часто весь процесс обучения направлен на 
получения навыков по заполнению тестовых заданий. 

 Актуальным является, то что современный студент или ученик привык пользоваться 
Интернетом. У обучающегося теряется навык работы с книгой, умение составлять конспект, 
заниматься поиском в учебной литературе. Все эти навыки очень важны при изучении 
предмета «История». Поскольку учебная дисциплина предполагает то, что необходимо 
работать с источником и историческими документами. Часто общаясь со студентами, на 
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вопрос о том, какую роль имеет Интернет в процессе обучения: положительную или 
отрицательную. Большинство сразу отвечают, что положительную, но когда начинают 
размышлять надо вопросом, то сразу отмечают и негативное влияние Интернета на процесс 
обучение.  

 Подводя итог, хотелось бы отметить, что мир вокруг нас меняется. Меняется 
стремительно и кардинально. Эти изменения затрагивают и систему образования. 
Преподавание истории, как учебной дисциплины тоже должно изменяться, причем в сторону 
модернизации и совершенствования. В нынешних условиях необходимо, чтобы участники 
образовательного процесса овладели навыками и умением, которые позволят 
ориентироваться в различных условиях и широко применять свои знания на практике.  
  
 

 
 
 

ЕУРАЗИЯЛЫҚ ИДЕЯДАН–ЕУРАЗИЯЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯҒА 
 

Сагитова А.Д. 
 

М. Өтемисов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік университеті, Орал қ. 
 

ХХ ғ. басында орыс эмигранттарының негіздеген «Еуразияшылдық» идеясы 
Кеңесөкіметіыдырағаннанкейінсатылытүрдеісжүзінеаса бастады. Бұл идеяны қайтадан күн 
тəртібіне енгізген Н.Ə. Назарбаев 1990 жылы посткеңестік ауқымдағы саяси үрдістерді 
сезіне отырып, еуразиялық құрлықтағы тұрақтылық пен жаңа құрылған мемлекеттер 
арасындағы ынтымақты күшейту мақсатында күш жігерін аямады. Бүгінде идеяның 
алғышарттарын құрайтын ТМД, ШЫҰ, Орталық Азия мемлекеттерінің экономикалық одағы, 
ЕурАзЭҚ т.б. одақтар мен қауымдастықтар заңды түрде жұмыстарын атқаруда.  

1990 жылы Еуразия кеңістігінде құрылған жаңа тəуелсіз мемлекеттердің дамуы 1994 
жылға қарай өзінің бастапқы қадамдарын жасап, əлем деңгейінде таныла бастады. Əрбір 
мемлекет өзінің ұлттық валютасын, шекарасын, мемлекеттік басқару жүйесі мен 
стратегиялық даму жолын таңдады. Мемлекеттің тəуелсіздігін қалыптастырғаннан кейін 
интеграциялық сипаттағы процестерді ескере отырып, тарихи, геосаяси жəне мəдени 
алғышарттарға баса көңіл аударылды [1, 47 б.]. 

Өткен жылдар өзінің жақын көршілерімен сапалық жəне қарым -қатынасқа көшу тіпті 
де оңай емес екенін көрсетті. Бұрынғы геосаясаттың қалыптары ойлағандағыдан əлдеқайда 
қиын болып шықты. Сонымен бірге тəуелсіз жаңа мемлекеттердің дербес даму жылдары да 
егемендікке деген саналы құлшыныстарды қанағаттандырып қана қойған жоқ, сонымен бірге 
ғасырлар бойы қоян-қолтық өмір сүрген елдер мен халықтардың бір-бірінен тəуелсіздігінің 
шекараларын да көрсетіп берді. Бір-бірімен өзара байланыс дəрежесі де, бір-бірінен 
экономикадағы, қорғаныс мəселелеріндегі, ғылым мен мəдениет əлеміндегі, алуан қырлы 
адами қатынастар саласындағы өзара тəуелділік дəрежесі айқын көрінді. Н.Ə. Назарбаев атап 
көрсеткендей, ескі тəртіптің қирауымен бір мезетте тез арада-ақ жер-жердің бəрінде батыс 
демократияларындағы сияқты азаматтық қоғам да, демократиялық мемлекет те орныға қалды 
дейтін əуелгі кездегі үміт жай қиял болып шықты [2, 204 б.].  

Тəуелсіздік алуымен байланысты Қазақстанның алдынан, шын мəнінде, болашақтағы 
өркениетті дамудың үш жолы, үш мүмкіндігі тұрған еді. Біріншісі - батыстану, біртіндеп 
батыстық үлгіге бой ұруға деген құлшыныс. Екіншісі - шығысқа, мұсылман əлеміне бағыт 
ұстау. Ал үшіншісі - Батыс пен Шығыстың жетістіктерін жəне сонымен қоса тарихи 
тəжірибесі мен тарихи-мəдени дəстүрлерін, сондай-ақ қазіргі геосаяси шындықты ескеретін 
өзіндік үлгі қалыптастыру болатын [3, 395 б.]. 

Н.Ə. Назарбаев біздің бірінші мүмкіндігіміз Еуразия аймағындағы жолдардың 
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түйіскен торабында орналасқан географиялық жағдайымыздан туындайды дейді. Əлемдік 
экономикалық жəне саяси процестердің ауқымдану процесі осы факторды түйінділерінің 
қатарына қосады. Біздің бабаларымыз түркі халықтарының біртұтас отбасы құрамында осы 
маңызды стратегиялық факторды өздері үшін тиімді пайдалана білді. Атақты Жібек жолы 
бойымен Еуропа жəне Азия елдері арасында кең ауқымды сауда арнасы ұйымдастырылған 
болатын. Бүгін біз осы арнаны аймақтағы басқа елдермен ынтымақтаса отырып жəне əлемдік 
қоғамдастықтың қолдауымен қалпына келтіре бастадық. Сөз жоқ, келешекте Еуропа мен 
Азия арасында сауда, қаржы ағысы жүйесі мен адамдардың көші-қоны ұлғая түседі. 

Көптеген саяси тұрақтандырушы факторлары туралы айтпағанның өзінде, осы 
себептен, Елбасы Н.Ə. Назарбаев Еуразия идеясын ұсынып жəне оны дамыта беретіндігін, 
əрі оның стратегиялық болашағына сенетіндігін білдіреді. Елімізбен шектес кез келген ел 
тəрізді Қазақстанның жеке өзі де тиімді транзиттік əуелетін іске асыра алмайды. Мұны 
бірлесе, тығыз əрі өзара тиімді ынтымақтастықпен жасау керектігін ескерген жөн [4, 19 б.]. 
«Қазақстан Еуразия одағын құру жөнінде үлгілі бастама көтеріп, ұсыныс жасады. Бұл 
Достастықты бір сілкінткендей жай болды. Бұл үлгілік жобада көзделген идеялардың 
көпшілгі кейіннен екі жақты, көп жақты шарттар түрінде жүзеге асты. Мұның өзі 
экономикалық салада, кеден одағын құруда, азаматтық мəселелерін шешуде нақты 
нəтижелерге қол жеткізді. Ғасырдың соңында «интеграция» ұғымның мəнін салиқалы түрде 
қайта пайымдайтын болсақ, біріншіден, біз ешқандай идеологиялық, діни немесе өркениеттік 
аңыздар мен өлшемдерге артықшылық атаулыны қабылдамаймыз. Басты өлшем тəуелсіз 
мемлекет Қазақстан Республикасының ұлттық мемлекеттік мүддесі. Екіншіден, біз қай істе 
де прагматизмді ұстанамыз. Иə, тарихтың ұлы ұстаз екені рас, дегенмен мəңгі бақи оның 
аясында қалып қалуға болмайды. Біз өткенді көксей бермей, Еуразия кеңістігіндегі тарихи 
байланыстарымызды жаңаша сипатқа көшіруіміз керек. Үшіншіден, əртүрлі интеграция 
құрылымдарында болып көргендегі тəжірибеміз бүгінгі таңдағы интеграцияның əмбебап 
принциптерінің артықшылықтары мол екенін дəлелдеп отыр. Бұл принциптер - теңдік пен 
еріктілік. Күштеп бірікіру деген «империялардың қаңқасын құрап» жүретіндердің 
сандырағында ғана қалған. Төртіншіден, интеграция эволюциялық жолмен дамыса ғана 
сенімді болмақ. Революциялық оқыс сілкіністер, аяқ астынан біріге қалу, байыбына бармай 
жатып конфедерация құра салу сияқты қадамдар қалыпты жəне табиғи дамып келе жатқан 
процеске тек залал келтіруі мүмкін. Ақыр аяғында, бір бағыттағы интеграция қадамдары 
басқа бір бағыттағы қадамдардан бас тартуға соқтырмауға тиіс.Бүгінгі əлемде аймақтық 
орталықтардың неше түрі бар, олар сонысымен де мықты болып отыр. Мұның өзі 
Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік мүдделерімен əбден орынды қабылдасады» - деп атап 
көрсетті Н.Ə. Назарбаев [5, 40-42 бб.]. 

Н.Ə. Назарбаев 1994 жылы 29 наурызда Мəскеуге арнайы сапары кезінде М.В. 
Ломоносов атындағы Мəскеу мемлекеттік университетінің профессор - оқытушылар құрамы 
жəне студенттермен кездесуі болды. Осы интелектуальды аудиторияның алдында кеңестен 
кейінгі аймақтағы мемлекеттердің даму перспективасы туралы лекция оқығанда, ТМД-ға 
мүше елдердің мүлдем жаңа бірлестігін құру идеясын жəне оны Еуразия одағы (ЕАО) деп 
атауды ұсынды [6, 93 б.].  

Еуразия одағының қажеттігі жөнінде: «біз бір-бірімізге сенуге мəжбүрміз. Қараңыздар 
көпжылдық мемлекеттік Еуропа елдері бірігуге бастайды, ол жақта жаңа «конфедерация» 
сөзі жиі айтылады. Олар əлемдік рыноктың қатал поляризацияланатынын өте жақсы 
түсінеді» деп мəлімдеген болатын Н.Ə. Назарбаев [7, 15б.].  

Еуразиялық одақ жобасын дайындау үстінде Достастық елдеріндегі қоғамдық-саяси 
жəне əлеуметтік-экономикалық даму сатыларына асқан дəлдікпен жасалған талдаулар, 
тəуелсіз жас мемлекеттердің заң шығарушы негіздерін мұхият зерттеу, сондай-ақ ТМД 
мемлекетері мен үкіметтерінің басшылары қабылдаған, бірақ заңдық күшіне енбей қалған 
құжаттардың юристік сараптары пайдаланылған. Осының бəрі Н.Ə. Назарбаев ұсынған 
мемлекеттердің жаңа құрылымын əлеуметтік-экономикалық жаңғырту, олардың 
тұрақтылығы мен қауіпсіздігін жаңа сапалы интеграциялық бағытта күшейту бағдарламасы 



79 

  

нақтылы саяси, экономикалық, тарихи жəне географиялық жағдайларға нық байланыстырған 
болатын. 

Қазақстан Республикасы халықтардың тарихи тағдырының бір екенін, оның дамуы 
əлемдік қауымдастық интеграциясының артуы жағдайында өтетінін түсініп, ТМД 
шеңберіндегі жан-жақты, сан-салалы интеграцияны қолдайды. Н.Ə. Назарбаев Еуразиялық 
одақ идеясын ұсынғаннан кейін, ол ТМД елдері көлеміндегі интеграциялық процестің 
қарқынды түрде жүруінің негізі болды [8, 46 б.]. Мемлекетердің Еуразия одағын 
қалыптастыру туралы жобасы үстінде қызу жұмыстар жүргізіліп, ол 1994 жылы 3-маусымда 
ТМД мемлекеттерінің басшыларына жолдады. 6-маусымда бұл қүжатпен қазақстандықтар 
танысты. Ал 8 маусымда Еуразиялық одақ жобасының толық мəтіні «Независимая газетінде» 
басылып, басқа ресейлік БАҚ-тар оған түсініктемелер жарияланған болатын. Еуразиялық 
одақ идеясының таралған күнінен бастап одақ төңірегіндегі пікірталастар сапалық жаңа үнге 
ие болды.  

Н.Ə. Назарбаев ұсынған Еуразиялық одақ жобасының мəнін ТМД-ның кешегі 
кеңестік кеңістіктегі ықпалдастықтың бірден-бір түрі болып қала алмайтындығын, 
сондықтан аймақтық жəне салалық бірлестіктер қалыптастыру керек екендігін ашық айтып, 
түсіндіреді. Уақыт ол пікірдің дүрыстығын дəлелдеп, Үш мемлекетік Кеден одағы, Орталық-
Азиялық одақ ықпалдастық түрлерінің дүниеге келгені мəлім. Еуразиялық одақ жобасы 
жақын уақытта ТМД елдерінің дамыған экономикалық одақтарға тең құқылы ықпалдас боп 
кіре алмайтындықтарын жақсы сезінгендіктен туындаған. Мұны уақыттың өзі көрсетіп отыр. 
Басқа технологиялық жəне басқа да құрылымды экономикалық аймақтарға дендеп енудің 
əншейін құрғақ қиял екендігіне көз жете бастады. Дегенмен де біздің мемлекеттеріміз Батыс 
пен Шығыстың аса ірі халықаралық ұйымдарына белсене атсалысып келеді. Алайда Н.Ə. 
Назарбаев мұның біздің кешегі кеңестік кеңістіктегі ықпалдастықты жақтауға жəне оны 
басым міндет санауға еш кедергі келтірмейдігін атап көрсетеді. 

1994 жылы қыркүйек айында Алматы қаласында «Еуразия кеңістігі: ықпалдастық 
мүмкіндіктері жəне олардың жүзеге асуы» деген тақырыбында өткен ғылыми-практикалық 
конференцияға Достастық елдерінің барлығынан мемлекет, қоғам, саяси қайраткерлері, 
ғалымдар, ақпарат өкілдері қатысқан болатын. Конференцияға қатысушылар өздері 
қабылдаған қорытынды құжатта мемлекеттердің Еуразия одағы идеясын жəне басқа 
ықпалдастық жобаларын пайдалана отырып, ТМД ықпалдастық мүмкіндіктерін бекіте түсу 
жолында қадам жасауы ұсынылды. Демократиялық реформалардың халықаралық қозғалысы 
ТМД мемлекеттері басшыларының Мəскеудегі кездесуінде «Еуразия одағы болуы керек» 
деген үндеу жолданды. Онда тəуелсіз мемлекеттердегі алпыстан астам ұжымдық 
қатысушылар атынан Қазақстан Республикасының президенті Н.Ə. Назарбаевтың 
бастамасын қолдау қажеттілігі айтылды: «Бүгін ТМД бұл қалпында өмір сүре алмайтыны 
анықталып отыр. Ынтымақтастықтың жаңа түрлері, экономикалық, қорғаныстық, 
дипломатиялық, экологиялық жаңа шарттар жасауы қажет» [6, 94 б.]. Олардың қызметін 
жүргізетін бірлескен құрылымдар құру керек. Ол ғасырлар бойы қоян-қолтық өмір сүріп, бір-
біріне қолдау көрсетіп келе жатқан халықтарға қажет. Демократиялық реформалардың 
халықаралық қозғалысының бастамасымен ұйымдасқан «Жаңа келісімге» атты форум 
Еуразия одағын құруды толығымен қолдады.  

Н.Ə. Назарбаев 1994 жылдың қазанында Мəскеу саммитінде «Еуразиялық одақ» деген 
шартты атаумен жаңа мемлекетаралық бірлестік құрудың жобасын ұсынды. Еуразиялық 
Одақ - əрбір мүше елдердің үлттық мемлекеттік мүдделерін іске асыруға бағытталған тең 
тəуелсіз мемлекеттер одағы. Еуразиялық Одақ - кеңестен қалған аймақтағы əлеуметтік-
экономикалық дамуды, қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайту мақсатындағы егемен 
мемлекеттердің интеграциясының формасы деп саналады.  

Қазақстан Республикасының президенті өзінің Еуразиялық одақ идеясының 
байыптамасын Қазақстанның жаңа елдордасы Астанадағы мемлекеттік университетке өзін 
«соңғы еуразияшылмын» деп атаған Л.Н. Гумилевтың атын берумен бастады. Н.Ə. 
Назарбаев Еуразиялық одақ идеясын 1994 жылы Мəскеудегі М. Ломоносов атындағы 
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университтетегі оқыған лекциясында егжей-тегжейлі баяндағаннан кейін, бұл ұсынысты бір 
топ ғалымдар қолдаған болатын. Бұл идеяның бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен 
талқылауға да ғалымдар мұрындық болды. Бұл идеяның ұсынылуымен осы идея төңірегінде 
қызу жұмыстар жүргізілді.  

Еуразиялық одақ құру идеясы тек қазақстандық жəне ресейлік саясаткерлердің 
арасында талқыланып қана қойған жоқ еді. Еуразиялық одақ туралы идеяға байыпты назар 
аударып жүргендердің арасынан, мəселен, Мəскеуде тіркелген АҚШ, Ұлыбритания, ГФР, 
Швеция, Чили, Словения, Болгария жəне Чехия елшілері Т. Пикерингті, Б. Фоллды, О. 
Габленцті, С. Хирманды, Д. Холгерді, С. Гержинаны, Х. Милодиновты, Р. Саланскиді көруге 
болады. Бұлар жобаның экономикалық жəне саяси түрғыдан да, мəдени -рухани түрғыдан да 
тиімді əрі пайдалы екенін атап көрсеткен. Бір ғасырдан астам уақыт бойы еуразияшылдық 
идеясының жөніндегі пікірталастар тоқтайтын емес. Бұл жөнінде ертедегі славянофилдер 
мен батысшылдар, белгілі ойышылдар мен қазіргі кездегі теоретиктер өз көзқарастарын 
білдіруде. Барлық еуразиялық тұжырымдамалар Еуропа мен Азия, Шығыс пен Батыс 
халықтарының өмір сүру ыңғайы мен діл, мəдениет пен құндылықтар жүйесінің бір-біріне 
қарама-қарсы тұруына негізделген. Еурзияшылдық - бұл тек географиялық емес, мəдени 
əлеуметтік түсінік. Сол себепті, еуразияшылдықтың біріктіруші интеграциялық 
құндылықтары мен мүмкіншіліктерінің берер пайдасы зор [9, 28 б.]. 

Қорыта келе Еуразиялық одақ орталықтанудан қашу жəне жаппай ыдырау белең алып 
жатқан шақта посткеңестік аумақты қайта байланыстыруға бағытталған негізді жəне ілгері 
жылжуды көздеген жоба. Бұл жобаның төңірегінде пайда болған айтыс-тартыстар мен 
пікірталастар кейінгі жылдары осындай ынтымақтастыққа, əріптестік пен одақтастыққа 
мүделі елдерді іріктеп шығарды. Еуразиялық одақ жобасы ХХІ ғасырға өркениетті жолмен 
енуге шынайы мүмкіндік береді. Бүгінде тəуелсіз егеменді мемлекеттередің қарқынды 
дамуына кедергі болып отырған күрмеулі жайлардың бəрін Еуразиялық одақ жобасының 
шеңберінде шешуге əбден болады.  

Қоғамның ең қалың ортасында мұндай түсінушілік пен мақұлдаушылық Қазақстан 
басшысы ұсынған кірігу нақты іске асыру жаппай қолдау табатынынан сенім ұялатты. Оның 
үстіне, ғылыми пікірталастар барысында болсын, көптеген жарияланымдар болсын 
Еуразиялық одақ идеясы толып жатқан жаңа қырларымен жарқырай түсіп, өзінің сарқылмас 
өміршеңдік əлеуетін танытты. Сондықтан ТМД Мемлекет басшылары кеңесінің 1994 жылғы 
қазандағы мəжілісінде Еуразиялық одақ жобасын тиісті зерделеуден өткізгенен кейін 
Президент Н.Ə. Назарбаевтың Еуразиялық одақ қүру туралы хабарламасын ескеруге 
қабылдап, осы ұсыныста баяндалған негізгі идеяларды Тəуелсіз Мемлекеттер 
Достастығындағы кірігу үрдістерін тереңдету үшін пайдалануға ұйғарым жасалды. 

Көптеген саясаткерлер нақ осы Еуразиялық одақ қүру идеясы Достастық шеңберіндегі 
өзара ықпалдастықтың құрылымдары мен тетіктерін неғүрлым серпінді дамытуға, 
Мемлекетаралық экономикалық комитет қүру туралы шұғыл түрде шешім қабылдауға 
мүмкіндік берді дегенге тоқтайды. Қазақстан Президенті бұл үсынысты сонау 1992 жылғы 
қаңтарда Бішкекте айтқан болатын, бірақ оны құрудың егжей-тегжейлі екі жылдан аса уақыт 
бойы пысықталды. Еуразиялық одақ идеясы берген серпін тапжылмай тұрған іске қозғау 
салды да, сол жылғы кездесудің өзінде-ақ мемлекет басшылары іс- қимылды үйлестіру мен 
бірлесе қабылдаған шешімдердің орындалуын бақылау үшін мемлекетаралық экономикалық 
орган қүру қажеттігімен келіскен еді. 

Еуразиялық одақ идеясын ұсынғаннан кейін Н.Ə. Назарбаев өзінің екі мақсатының 
жүзеге асқанын айтады. Жұртшылық назарына ұсынылған еуразия одағын қалыптастыру 
жобасы алыс елдердің де, жақын елдердің де бұқаралық ақпарат құралдарының аузына ілігіп, 
ғылыми ортада қызу айтыстар туғызып, əлденеше конференциялар шақырылды. Соңғы екі 
жылдың ішінде ТМД елдері талай мəселені қолға алды. Халықаралық экономикалық комитет 
құрылды. Кеден одағына келісім шарт жасалды. Жобада оң пиғыл, теріс пиғыл ретінде атап 
өтілген талай құбылыстар іс жүзінде дəленденді дейді. Сондай-ақ, өзгелердің тек қатесінен 
ғана емес, жетістіктерінен де үйрене отырып, теңдік қағидасына негізделген ықпалдастықтан 
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ештеңе шықпайды, теңдікке, еріктілікке жəне өз мүддесіне ойлаушылыққа негізделген 
ықпалдастық тек Еуразияның лайықты болашағын қамтамасыз етіп қана қоймай, ХХІ 
ғасырдағы əлемдік экономика мен саясаттың ең басты, ең зор сипатына айналады деп атап 
көрсетілген еді. 
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            Қоғамда болып жатқан өзгерістер мектепке дейінгі білім беруде балаларды мектепке 
дайындауға жаңа талаптар тудырып отыр. Солардың бірі балалардың шығармашылық 
қабілеттерін дамыту болып табылады. Бүгінгі таңда қоғамымыздың даму бағытында 
мектепке дейінгі тəрбие саласы мамандарының алдында жан-жақты дамыған, сауатты, 
саналы, өзіндік орыны бар үлкенге құрмет көрсетіп, кішіге қамқор бола білетін азаматты 
тəрбиелеу мəселесі жүктеліп отыр. Бүлдіршіндердің білімді, білікті, саналы болуында 
ойынның алатын орны ерекше. 

Мектепке  дейінгі  жасөспірім  баланы  тəрбиелеу  мен  дамыту  ісіне  байланысты  
мақсаттарды  шешуде  театр  ерекше  рөл  атқарады. Театр  əр  балаға  қуаныш  ұмтылмас  
əсер сыйлайды, оның  көркемдік  талғамын, еліктеуі  мен  қиялын  дамытады. 

Театрланған əрекет бұл – эмоция – ынталандыру - сөйлеу əрекеті. Костюмдардың 
əртүрлілігі, спектакльдер, кішкене қойылымдар  балалардың театр ойындарына, 
театрландырылған əрекетке қызығушылығын дамытады. 
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Кейіпкерлердің  диалогы, жаңа рөлдер, баланың сөйлеу қабілетін, қызығушылығын 
арттырады. Əсіресе балаларға өлең түріндегі диалогтар ұнайды.Театр балаға өз ойын, 
мүмкіндігін іске асыруда, ойын еркін айта білуде үлкен əсерін тигізеді. Рөл баланың 
потенциалдық, комуникативтік қорын ашуда, шығармашылық қабілетін дамытуда, нəзік қол 
моторика əрекетін үйлестіре білуде, шығармадағы сөздерге байланысты қимылдарды 
үйлестіре білуде көмектеседі[1]. 

Театрландырылған əрекет балалардың  кішкентай əңгімелер, тақпақтар ертегілерді 
рөлдермен сомдап ойнау дағдыларын қалыптастырады. 
          Театрлық іс-əрекетте ертегілерді пайдалана отырып баланың ой-өрісін дамыту, 
сонымен бірге тыңдай білуге, есте сақтау, түсіну, рөлге бөліп, қазақша əдемі сөйлей білу 
мəнерін арттырамыз. Балаларға театр, əртістік өнер, сахналау, қойылым, сахна туралы 
түсінік беріп қызығушылығын оятамыз. Көріністерді өзара сөйлесу дағдыларын дамыта 
отырып, бүлдіршіндердің тілді меңгеруіне деген сүйіспеншілікті арттырамыз. Əдетте 
адамның жеке басының қасиеттері бес жасқа дейін қалыптасады екен. Сондықтанда да 
баланың жан-жақты қалыптасуы үшін мектеп жасына дейінгі бүлдіршіндердің бойына 
жақсы, жағымды қасиеттерді сіңіре білу керек. Бала əр нəрсеге құмар, қызыққыш, ол өзінің 
айналасында болып жатқан өзгерісті, тамаша құбылыстарды сезінуге тырысады. Оның жан-
жақты дамып, жеке тұлға болып тəрбиеленуіне, тілінің дамуын театрландырылған ойындар 
арқылы жетілдіруге болады [2]. 

Театрландырылған  əрекет  диалог, монолог арқылы сөйлеу қабілетін дамытады. 
Ритмикалық құрастырылған мəтіндер баланың бар ағзасымен қоса сөйлеу қабілетінің 
дамуына əсер етеді. Белгілі бір сомдалған рөлдің атынан сөйлегенде бала жанындағы 
адаммен қарым-қатынасқа еркін түседі, сөздік қоры молайып  ашылы түседі. 

Мектепке дейінгі балалармен спектакль құру – қызықты əрі пайдалы əрекет. Барлығы 
бірігіп жасаған шығармашылық əрекет белсенді емес балаларды да қызықтырып, 
əрекеттенуге, жанындағы балалармен қарым-қатынасқа түсуіне себепші болады. 

Театрлардың əртүрлілігі балалардың жан-жақты дамуына үлкен əсерін тигізеді. 
Мысалы театр түрін таңдауда, рөлдерді бөліп беруде. Бұлар түзетушілік-логопедтік  
жұмыста баланың тіл кемістігіне, жас ерекшелігіне, жеке психологиялық ерекшелігіне 
байланысты таңдалады.Театрлық  ойындарды балалардың саусақ жаттығуына, яғни 
логоритмикаға  қызығушылығын арттыру үшін, əдеби шығармаларды оқытуда, оларды 
кішкене рөлдерге бөліп, қуыршақтармен ойнап түсіндіруде баланың əдеби шығармаларды 
түсініп, орындай білуге деген қызығушылықтарын арттырады. Жұмыс барысында  тақпақты 
мəнерлеп айтуда, өз ойын айтуда, кейіпкерлердің сөздерін айтуда балалардың сөздік қоры 
жақсы дамиды.  

Балабақшадағы театрландырылған іскерлік бағдарламасы:  5 бөлімнен  тұрады. 
Театрландырылған ойын. Кез келген өмірлік мəн жайда өз құрбыластарымен жəне 

үлкендермен қарым-қатынас жасай білуге, кез-келген жұмысқа шығармашылық қабілетпен 
қарауға, эстетикалық сезіммен ойнау арқылы мінез құлқын дамыту. Бұл бөлімдегі  ойын 3-ке 
бөлінеді: дамытушылық, əсемділік, театрлық. 

Ырғақтыиілгішті (ритмопластика)– бұған  кешенді  ырғақтылық, музыкалық, 
иілгіштік ойындар  мен жаттығулар кіреді. Дене қозғалысының  нақтылығымен  еркіндігін 
дамытуда, өзінің  денесінің сыртқы  қоршаған  ортамен байланысқан  қарым-қатынасын 
сезінуге балаларды  эстетикалық, психологиялық  қабілетін  дамытады. 

Сөз мəдениеті  жəне техникасы. Ойындар мен жаттығулар  сөйлеу логикасы  мен  
дикциясын  дұрыс артикуляциясын  меңгере  білуге, сөйлеу  құрлымын  еркін  айтуға, тыныс 
алуын дамытуға бағытталған. Бұл  бөлімге сөздермен айтылатын  ойындар  кіргізілген. 
Бейнелеу  арқылы сөйлетуін  дамыту, шығармашылық  фантазиясын  дамыту, шағын  əңгіме  
жəне  ертегі құрастыра  білуге  үйретеді. Жаттығулар 3-ке  бөлінеді  

тынысалу  жəне  артикуляциялық 
дикциялық  жəне  интонациялық 
сөздермен  шығармашылық  ойындар. 
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Театр  мəдениеті: Балаларға  театр  өнерінің  шынайы сезімдерін меңгерту.  Бөлімнің  
негізгі  тақырыптары: театр  өнерінің  ерекшеліктері,  театр  өнерінің  түрлері,  қойылымның  
жасалуы,  сыртқы  жəне  ішкі  театр,  көрермендер  мəдениеттілігі. 

Қойылыммен  жұмыс – жанама  бөлім,  авторлық саханалауға  негізделген.  Оған  
кіретін  тақырыптар,қойылыммен  таныстыру қойылымды  мазмұндап,  талдау,  
кейіпкерлендіру[3].                      

Театрландырылған  ойынның  жіктелуі драматизациялық жəне режиссерлық болып 
бөлінеді. 

 Драматизациялық  ойында  бала – артист,  интоноция,  мимика,  пантомима  арқылы  
өз  бетімен  бейне  жасайды,  өзіндік  əрекет  етіп  рөлді  ойнайды.  Бұрыннан  жасалған  
саханалық  қойылымда  бала  ойын – драматизациясында  қандай  бір  сюжетте  ойнайды.  
Ойын  драматизациясы  көрерменсіз  музыкалық  сипаттағы  орындау  болады. 

 Драматизация  түрлері:  
• жануарлар, адамдар,  ертегілер  бейнесіндегі  кейіпкерлер  ойыны; 
• мəтін  бойынша негізделген  диалог,  маналог,  рөлдік  ойындар; 
• шығармашылық  көрсетілім;  
•  бір  немесе  бірнеше  шығарма   арқылы  қойлым  қою.  
Режиссерлық  ойында   балалар  əрекет  етуші  бейне  болмайды,  өзі  режиссер  жəне  

сахна  қоюшы  рөлінде  ойнайды, ойыншықтардың  орынында  болады. Мұнда  бала  
қозғалмайтын  пішіндер  жəне  ойыншықтармен  əрекет  етеді,  сондықтан  ойында 
интонация  мен  мимика  ерекше  орын  алады. 

Қойылыммен жұмыс – жанама бөлім, авторлық саханалауға негізделген. Оған кіретін 
тақырыптар. 

-қойылыммен таныстыру 
- қойылымды мазмұндап, талдау, кейіпкерлендіру. 
-Қойылымға қажетті құралдар дайындау. Көріністі безендіру. 
-Дайындық 
Қойылымды саханалау. 
  Балалар театрының бірнеше түрлері бар.Ең көп тараған түрі- ойыншықтар театры. 

Қысқа тақпақтарды жаттап,оны өзіне тəн орындау кезінен бастап-ақ кішкене спектаклдер 
ойнала бастайтыны белгілі.Ондағы адамдар рөлін ойыншықтар орындайды. Театр түрлері: 

Ойыншықтар театры. 
Саусақ театры. 
Көлеңке театры. 
Картиналар театры. 
Қуыршақ театры. 
Ең көп тараған түрі-ойыншықтар театры -Бұнда  балалар қысқа тақпақтарды жаттап, 

оның өзіне тəн орындау кезінен бастап-ақ кішкене көлемді спектакельдер ойнайды. Ондағы 
адамдар рөлін ойыншықтар орындайды. 

Жіптің  көмегімен  басқарылатын  қуыршақтарды – маринеткалар  дейді. Оларды  əр  
түрлі  материалдардан  жасайды. Жұмсақ  ойыншықтарды да  қолдануға  болады. Мұндай  
ойыншықтар  қозғалысқа  ағаш  таяқшалар  арқылы  келтіріледі, яғни  екі айқастырылған  
ағаш  арқылы жіп  өткізіліп ойыншыққа  байланады. Қолмен  қуыршақтарды  басқарады.  
Театр  қуыршағының  биіктігі  баланың  биіктігігіндей  болады. Бала  өзіне  кастюм,  үлкен  
бетперде.  Үлкен  алақандар  киеді, олар  тірі  қуыршаққа  ұқсайды. Өздері  қуыршақты  
жасауға  болады. Оның  негізі  болып  үш  бұрышты  орамалды  алуға  болады. Бір бұрышын  
қуыршақтың  басына,  екі  бұрыштарын  резинка  арқылы  баланың саусақтарына  бекітіледі.  
Қуыршақтың  басына  тесмалар  қосады,  ол  қуыршақ  пен  жүргізушінің  мойынына  ілінеді.  
Бұл  қуыршақтар  балаларға  əнмен,  бимен, ойынмен  көрсету  арқылы  
шығармашылықтарын  дамытады. Бұл  балалрдың  өздерін  еркін  сезінуіне,  өз  күшіне  сене  
білуге  көмектеседі. 
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Саусақ  театрында– саусақтардың  көмегімен  қандайда  болмасын  ертегіні  немесе  
өлең-тақпақ  шумағын саханалау  болып  табылады. Саусақ  театры  арқылы  баланың  
сөйлеуге  деген  талпынысы,  қабілеті  дамып,  ынтасы  артады  жəне  шығармашылық  
əрекетіне  жол  ашылады.  Саусақ  ойынын  ойнай  отырып,  балалар  қоршаған  ортадағы  
заттар  мен  құбылыстарды,  жан-жануарларды,  құстарды  жəне  ағаштарды  бейнелей  
алады.  Саусақтарының  қозғалыс  қимылына  қарап,  бала  қуанады  шаттанады,  сөз  айтуға  
тырысады  жəне өлеңде  үйренген  сөз  шумақтарын  қайталап  айта  отырып,  есінде  
сақтайтын  болады.  Сонымен  қатар  балалар екі  қолын  қимылдата отырып,  оң,  сол,  
жоғары,  төмен т.б.  түсініктерді  бағдарлай  алуда  үйренеді. 

Үстел  үстіндегі  театры - сəбилер  тобынан  бастап-ақ  тақпақ  пен  қысқа  өлеңдерді 
айтқызғанда көркем сөздер əсерлі естілу үшін стол үстіндегі театрды қолданған жөн. Мұнда 
үстелде  құламай  тұратын жəне  қозғалтқанда  еш  кедергісіз жүретін  ойыншықтар  
қолданылады. Үстел  үстіндегі  қуыршақтар  театрдың  бірнеше  түрі  бар: əр түрлі  биіктегі 
конустан, цилиндрдан, қораптардан  жасалған  ойыншықтар;  таяқшадан  жасалған  театр; 
«киндер- театр»; магнит  театры; «мачалка  театр»; үстел  үстіндегі  кейіпкерді  тоқымадан  
немесе  крючокпен  тоқуға  болады ( олар  өздерінің  формасын  ұстағандай  пластмас  
бутылкаларға  кигізіп  қойады); ағаш  ойыншықтар,  саздан  жасалған  ойыншықтар 
(дымковски  ойыншықтар). 

Суреттер (картиналар)  театры - декорация  мен  кейіпкердің – суреттері. Олардың  
əрекеттері  шектелген. Ойнаушының  дауыс  ырғағы (интонация)  арқылы  кейіпкердің  
мінез-құлқы  беріледі.  Кейіпкер  əрекет  барысында  пайда  болады,  балалардың  
қызығушылығын  арттырады. 

Стенд-кітапша  театры -  бірін-бірі  ауыстыратын  иллюстрациялық оқиғалар  
көрсетіледі. Стенд-кітапшаның  беттерін  ашу  арқылы  жүргізуші  əр  түрлі  сюжеттерді  
көрсеттеді (оқиғалар,  кездесулер ). 

Фланелеграф  театры - суреттер мен кейіпкерлер  экранда  көрсетіледі. Оларды  
фланельдер  ұстап  тұрады. Мұндағы  суреттерді  балалар мен бірге  ескі  кітаптардан, 
журналдардан  қиып  алуға  болады. 

Трафарет  театры - трафарет театры  арқылы  сөз  құрамының  байлығын,  диалог,  
монологты  дамытуға  болады.  Балалар  дайын  трафареттердің  көмегімен  болашақ  
кейіпкерлердің  суреттерін  жасайды.  Оларды  түрлі-түсті  бояулармен  бояйды,  дайын  
бейнелерді  қайшымен  қияды.  Бұл  жерде  балалардың  шығармашылық  ойлау  қабілеттері  
дамиды. Ұжымдасып  жұмыс  істеу  үрдісінде  əрбір  бала  өзіне  берілген  бейненің  түр-
тұлғасын,  қимыл- қозғалысын  өзгерте  алады. 

Көлеңкелі  театр - жарық  өте  жақсы  түскен  экранда  адамдар,  жануарлар жəне  
құстардың  пішіндерінің   қозғалысына  қарауды  балалар  өте  жақсы  көреді. Ертегі, əңгіме,  
өлең,  əндерді  көлеңке  театры  арқылы  айтуға  болады. Көлеңке  таетрдың  қойлымын  
көрсетуге  үш  тəрбиеші  қатысады. Біреуі мазмұнын  оқиды,  екеуі  көріністі  көрсеттеді. 
Көлеңке  театрдың  сақанасы  экран  болады. Экранды  ағаштан  немесе  қалың  кардоннан  
жасайды, ою- өрнекпен  өрнектейді. Кейіпкерлерді  көрсету  үшін – оны экранның  арт  
жағынан  ұстайды. Кейіпкерлерді  қара  түспен  жуқа  кардоннан  жасайды,  жіп  арқылы  
қозғалтады.  Кейіпкерлерді  көрсеткенде  қол  көрінбеу  керек. Бұл көріністер балалардың  
шығармашылықтарын  арттырады,  ой  өрістері дамытады[4]. 

Театрлық қызметтің мазмұны: 
• қуыршақ театрының қойылымдарын көру жəне талқылау; 
• балалардың əлеуметтік- эмоциялық дамуына арналған жаттығулар кешені; 
• түзетімдеу- дамытушы ойындар; 
дауыс ырғағын қалыптастыруға арналған жаттығулар (артикулярлық 
гимнастика);     
• қолдар қозғалшықтығын дамытуға арналған тренингтер; 
• ымдауды, мимимканы қалыптастыруға арналған жаттығулар; 
• театрлық этюдтер; 
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• əртүрлі ертегілер қойылымы; 
• ертегіні драмалау құралдарымен (ымдау, қозғалыстар, сахналық көрініс жəне 

т.б.)жұмыс. 
Театрлық əрекеттерге тек балалар, тəрбиешілер ғана емес, сондай-ақ аналар да 

белсенді қатысады. 
Шығармашылық, артистік қабілеттіліктерді дамытуға оңды ықпал ету, балалар 

қиялының даму ерекшеліктерін дəл ақындау  жəне олардың даму деңгейін дұрыс бағалау 
үшін жұмыс нəтижелерін тіркеп отырған жөн. Мысалы: 
диагностика (қазан-қаңтар-мамыр); 
қуыршақ театры спектакльдерін көрсету; 
ертегілерді драмалау; 
шаралар ұйымдастыру (жыл бойы); 

Л.В. Артемова режиссерлік ойындарды балалар бақшасында пайдаланылатын 
театрлардың алуан түрлілігіне сəйкес: үстелүстілік, жазықтық, бибао, саусақтық, 
қуыршақтық, көлеңкелік жəне басқалар деп жіктеуді ұсынады. 

Театрландырылған ойынды дамытудың негізгі бағыттары: 
         Жасы кіші мектеп жасына дейінгі балалармен - баланың театрландырылған қойылымды 
ересек адамның орындауын бақылаудан біртіндеп дербес ойындық қызметке көшуінен; жеке 
жəне «қатар ойнаудан» рөл ойнайтын 3-5 құрдасынан тұратын топта ойнауға; фольклорлық 
жəне əдеби кейіпкерлердің іс-əрекеттеріне еліктеуден кейіпкердің негізгі эмоцияларын 
беруді жəне ойын- драмалауда қарапайым «үлгілік» бейнені жасау ретінде рөлді игерудің 
үйлесіміндегі еліктеуге дейін өтуден тұрады. 
          Орта жастағы мектеп жасына дейінгі балалармен– баланың «өзі үшін» ойынынан 
көрерменге бағдарланған ойынға қарай біртіндеп өтуден; ең бастысы үрдісті де, нəтиже де 
маңызды болатын ойынға; тақылеттес («параллель») рөлдерді орындайтын құрдастарының 
шағын тобындағы ойыннан рөлдік позициялары əр түрлі (тең  құқықты, бағыну, басқару) 5-7 
құрдасының тобындағы ойынға; ойын- драмалауда жай «үлгілік» бейнені жасаудан 
кейіпкердің эмоциялары, көңіл- күйі, жағдайы, олардың алмасуы үйлесетін біртұтас бейнені 
жасауға дейін өтуден тұрады. 
          Жасы үлкен мектеп жасына дейінгі  балалармен – баланың бір əдеби немесе 
фольклорлық  мəтін бойынша ойынынан баланың сюжетті еркін құруы түсінілетін ойынға 
біртіндеп өтуден, онда əдеби негіз оны баланың еркін түсіндірмелеуімен үйлеседі немесе 
бірнеше туынды біріктіріледі; кейіпкер ерекшеліктерін беру үшін көркемдік құралдар 
пайдаланылатын ойыннан кейіпкер бейнесі арқылы өзін-өзі білдіру құралы ретіндегі ойынға; 
орталық «артист» болып табылатын ойыннан «артист», «режиссер», «сценарийші», 
«безендіруші», «киімші» позициялары болатын кешен ұсынылатын ойынға , алайда бұл 
кезде əрбір баланың қалауы жеке қабілеттіктері мен қызығушылықтарына байланысты 
оладың біреуіне түседі; театрландырылған ойыннан жеке тұлғаның өзін- өзі көрсетуі мен 
қабілеттіліктерін іске асыру құралы ретінде театрлық- ойындық қызметке дейін өтуден 
тұрады[5]. 
            Осылайша ұйымдастырылған жұмыс театрландырылған ойынның 
шығармашылықтың əралуан түрлерінде баланың өзін-өзі мүмкіндіктерін іске асыруына, 
құрдастарының тобында өзін-өзі бекітуге жағдай жасайтын болады. Ал мектепке дейінгі 
ұйымдардағы мектеп жасына дейінгі балалардың өмірі ойын мен өнердің əр түрлерін 
кіріктіру есебінен қызғылықыты бола түседі, олар театрландырылған- ойындық қызметтен өз 
көрінісін табады. 
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В настоящее время проблема субъективного благополучия затрагивает различные 
области развития личности. В результате, проводится множество исследований изучающих 
предикторы субъективного благополучия: социализации и активности личности (Шамионов 
Р.М., Гриценко В.В., Григорьева М.В., Вагапова А.Р.), экономического фактора (Хащенко 
В.А. Угланова Е.А., Купрейченко А.Б.,  М.Морисон), ценностных ориентаций (Лебедева 
Н.М., Татарко А.Н., Шамионов Р.М., Бочарова Е.Е.), этнопсихологического и культурного 
фактора(Шамионов Р.М., Г.Триандис, В.Чиркови, К.Рифф. Бочарова Е.Е.). 

В исследовании Григорьевой, Тарасовой показано, что переживание субъективного 
благополучия в социально-психологической адаптации имеет этнопсихологические 
особенности  у представителей контактирующих этносов. Состояние адаптированности у 
казахской молодежи связанно с отсутствием колебаний настроения, а у русской молодежи – 
с отсутствием напряженности, колебаний настроения, удовлетворенностью здоровьем, 
повседневной жизнью и переживанием общего субъективного благополучия. Субъективное 
благополучие в меньшей степени связано  с социально-психологической адаптацией у 
казахов, чем у русских [1]. 

В статье Бочаровой Е.Е.[2] описываются данные эмпирического исследования 
взаимосвязей структурообразующих компонентов субъективного благополучия у 
представителей разных этнических групп Саратовской области. В выборке русских и армян 
уровень субъективного благополучия более высокий, нежели в выборке казахов и татар. 
Структурообразующими факторами субъективного благополучия в выборке русских 
являются «Признание значимыми Другими», «Образ жизни». Для выборок армян, казахов и 
татар универсальным фактором субъективного благополучия «Семейное благополучие», 
также для выборок русских, казахов, татар, кроме представителей армянского этноса, 
фактором субъективного благополучия являются «Удовлетворенность межличностными 
отношениями», «Субъективное благополучие в сфере межличностных отношений» 

В исследовании Бочаровой Е.Е. [2] установлена взаимосвязь кросскультурных 
особенностей с субъективным благополучием и социальной активности личности. 
Эмпирическое исследование выполнено на пропорционально подобранной выборке 
представителей российской и французской молодежи. Индекс субъективного благополучия в 
выборке французской молодежи выше, нежели в выборке русской молодежи. Общие 
особенности субъективного благополучия для выборок русской и французской молодежи 
заключаются в невысоком уровне физического благополучия. Специфические особенности 
субъективного благополучия для представителей русской молодежи: внутренний  критерий – 
удовлетворенность своей деятельностью, для представителей французской молодежи: 
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внешний критерий – престиж, признание социальным окружением. Основанием 
переживания субъективного благополучия для русской молодежи является социально 
активная позиция, стремление к независимости, гипертрофированное проявление этнической 
идентичности, для французской молодежи - возможность расширения социальных 
контактов, достижение социального престижа и независимости. 

В исследовании Шамионова Ш.Р. [3], проведен  анализ ценностных предикторов 
психологического благополучия на выборках двух этнических групп: русских и казахов. В 
выборке русских психологическое благополучие обусловлено характеристикой 
«горизонтальный индивидуализм», а в выборке  казахов - «горизонтальный коллективизм». 
Для русских наиболее выраженным  предиктором психологического благополучия является 
ценность «сердечность», а для казахов –  ценность «уважение власти». 

Цель настоящего исследования: сравнительный анализ субъективного благополучия 
русских и казахов, проживающих в России и Казахстане. 

Выборка состоит из 4 пропорционально подобранных групп русских и  казахов в 
России и Казахстане (N=300), русскими в России(n=75, г.Самара, Самарская область ), 
казахами в России (n=75, г.Самара, Самарская область,), русскими в Казахстане (n=75, 
г.Уральск, Западно-Казахстанская область ), казахами в Казахстане(n=75, г.Уральск, 
Западно-Казахстанская область). Средний возраст – 37,9 лет, SD=21,68; мужчин – 26%, 
городских жителей – 69%, сельских жителей – 31%. 

Методы и методики исследования: 
Параметр субъективного благополучия «удовлетворенность жизнью» замерялись с 

помощью опросника «Шкала удовлетворенности жизнью»Э.Динера в адаптации 
Д.А.Леонтьева [5]. 

Для измерения  параметра субъективного благополучия «счастье» использовался 
опросник «Шкала субъективного счастья» С. Любомирски в адаптации Д. А. Леонтьева, Е. 
Н. Осина[6]. 

Эмоциональный компонент субъективного благополучия  замерялся с 
использованием методики методики «Шкалы позитивного аффекта и негативного аффекта» 
(ШПАНА) Е.Н. Осина[7]. 

Параметры психологического благополучия (автономность, компетентность, 
личностный рост, позитивные отношения,  жизненные цели,  самопринятие, общий 
показатель) замерялись с помощью шкалы К.Рифф, в адаптации Л.В.Жуковской и 
Е.Г.Трошихиной.[8]. 

Первичные данные обрабатывались с помощью статистической программы Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS 23.0).  Применялись параметрический метод 

сравнения выборок (t-критерий Стьюдента). 
 
Таблица 1. Сравнительные данные по показателям субъективного благополучия 
этнических групп русских и казахов, проживающих в России  
 

 М1 
(средне
е 
русски
е) 

SD M2(средн
ее казахи) 

SD t (t-
критерий 
Стьюдент
а) 

Р - Знач. 
(двухстороння
я) 

Удовлетворенность_жиз
нью 

4,7040 1,1933
9 

5,1387 1,1904
9 

-2,233 ,027 

Счастье 5,0633 ,96396 5,0800 1,1075
3 

-,098 ,922 

 Автономность 30,400 4,6061 30,520 4,5392 -,161 ,873 
Компетентность 30,333 5,2410 30,347 4,7377 -,016 ,987 
Личностный рост 33,373 5,2086 32,280 5,0258 1,308 ,193 
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Позитивное отношения 33,933 5,4953 33,773 5,0526 ,186 ,853 
Жизненные цели 34,227 5,4688 33,533 5,1052 ,803 ,423 
Самоприятие 32,347 5,1948 30,973 4,6119 1,712 ,089 
Общий показатель 195,027 22,940

0 
191,093 19,876

8 
1,122 ,264 

 Позитивный 
аффект(ПА) 

33,173 7,3986 34,213 7,7308 -,842 ,401 

Негативный аффект 
(НА) 

17,560 5,9006 19,253 6,0339 -1,738 ,084 

Как видно из таблицы 1, среди всех показателей субъективного благополучия,  
удовлетворенность   жизнью,   обнаруживает существенные различия между этническими 
группами русских и казахов в России  (t= -2,233; р<0,05).  Несмотря на наличие такой 
разницы, по большинству  показателям различия не обнаруживаются,  что свидетельствует о 
схожести  переживаний и отсутствии серьезных социально-политических причин для   
формирования  различий  в  психологическом  и эмоциональном  благополучии. 
Параметр удовлетворенность жизнью более чувствителен для оценки реальности картины 
жизни в данный момент времени,  включает удовлетворение насущных потребностей, 
свершения планов, реализованности планов  и            выполнения  поставленных    задач в 
отличии  недифференцированной эмоциональной  оценки счастья  и целостного 
благополучия.   Отсутствие различий психологического благополучия свидетельствует в том, 
что испытуемые представители различных выборок обладают примерно одинаковыми 
возможностями для личностного роста и в целом  личностной зрелости 
Данные результаты согласуются с исследованиями Шамионова Р.М., в которых было 
показано  отсутствие различий психического и эмоционального благополучия русских и 
казахов в России [9].   
 
Таблица 2. Сравнительные данные по показателям субъективного благополучия 
этнических групп русских и казахов, проживающих в Казахстане  
 
 

 М1 
(среднее 
русские) 

SD M2(сред
нее 
казахи) 

SD t (t-
критерий 
Стьюдент
а) 

Р - Знач. 
(двухсторо
нняя) 

Удовлетворенность_ж
изнью 

4,8320 1,3086
2 

5,0187 1,23777 
-,897 

,371 

Счастье 5,1300 ,98585 5,1467 1,04145 -,101 ,920 
 Автономность 31,613 5,2347 30,307 4,1066 1,701 ,091 
Компетентность 30,440 5,0114 29,840 4,7762 ,751 ,454 
Личностный рост 32,947 4,4140 32,520 4,7771 ,568 ,571 
Позитивное 
отношения 

32,680 5,3554 32,387 5,2631 ,338 ,736 

Жизненные цели 34,160 5,3475 34,187 5,3819 -,030 ,976 
Самоприятие 31,987 5,2620 32,160 4,4813 -,217 ,828 
Общий показатель 193,213 22,023

5 
191,307 21,9533 ,531 ,596 

 Позитивный 
аффект(ПА) 

33,200 8,0118 32,853 8,6050 ,255 ,799 

Негативный аффект 
(НА) 

18,080 5,8211 18,453 7,0945 -,352 ,725 
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Как видно из таблицы 2, по показателям СБ различия между этническими группами 

русских и казахов в Казахстане  отсутствуют (р>0,05),  что свидетельствует о схожести 
переживаний и отсутствии серьезных социально-психологических причин влияющих на  
формирование  различий     компонентов психологического  и эмоционального 
благополучия. 

Таблица 3. Сравнительные данные по показателям субъективного благополучия 
этнических групп русских, проживающих в России и Казахстане 
 

 
 М1 

(среднее 
русские) 

SD M2(сред
нее 
русские) 

SD t (t-
критерий 
Стьюдент
а) 

Р - Знач. 
(двухсторо
нняя) 

Удовлетворенность_ж
изнью 

4,7040 1,1933
9 

4,8320 1,30862 
-,626 

,532 

Счастье 5,0633 ,96396 5,1300 ,98585 -,419 ,676 
Автономность 30,400 4,6061 31,613 5,2347 -1,507 ,134 
Компетентность 30,333 5,2410 30,440 5,0114 -,127 ,899 
Личностный рост 33,373 5,2086 32,947 4,4140 ,541 ,589 
Позитивное 
отношения 

33,933 5,4953 32,680 5,3554 1,415 ,159 

Жизненные цели 34,227 5,4688 34,160 5,3475 ,075 ,940 
Самоприятие 32,347 5,1948 31,987 5,2620 ,422 ,674 
Общий показатель 195,027 22,940

0 
193,213 22,0235 ,494 ,622 

Позитивный 
аффект(ПА) 

33,173 7,3986 33,200 8,0118 -,021 ,983 

Негативный аффект 
(НА) 

17,560 5,9006 18,080 5,8211 -,543 ,588 

 
Как видно из таблицы 3, по показателям СБ различия между этническими группами 

русских в России и Казахстане  отсутствуют (р>0,05),  что свидетельствует о схожести 
переживаний, близостью территории, добрососедстве и отсутствии серьезных социально-
психологических причин влияющих на  формирование  различий   компонентов 
психологического  и эмоционального благополучия. 

Таблица 4. Сравнительные данные по показателям субъективного благополучия 
этнических групп казахов, проживающих в России и Казахстане 
 

 М1 
(среднее 
казахи) 

SD M2(сред
нее 
казахи) 

SD t (t-
критерий 
Стьюдент
а) 

Р - Знач. 
(двухсторо
нняя) 

Удовлетворенность_ж
изнью 

5,1387 1,1904
9 

5,0187 1,23777 
,605 

,546 

Счастье 5,0800 1,1075
3 

5,1467 1,04145 
-,380 

,705 

 Автономность 30,520 4,5392 30,307 4,1066 ,302 ,763 
Компетентность 30,347 4,7377 29,840 4,7762 ,652 ,515 
Личностный рост 32,280 5,0258 32,520 4,7771 -,300 ,765 
Позитивное 33,773 5,0526 32,387 5,2631 1,646 ,102 
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отношения 
Жизненные цели 33,533 5,1052 34,187 5,3819 -,763 ,447 
Самоприятие 30,973 4,6119 32,160 4,4813 -1,598 ,112 
Общий показатель 191,093 19,876

8 
191,307 21,9533 -,062 ,950 

 Позитивный 
аффект(ПА) 

34,213 7,7308 32,853 8,6050 1,018 ,310 

Негативный аффект 
(НА) 

19,253 6,0339 18,453 7,0945 ,744 ,458 

 
Как видно из таблицы 4, по показателям СБ различия между этническими группами казахов 
в России и Казахстане  отсутствуют (р>0,05),  что свидетельствует о схожести переживаний, 
близостью территории, добрососедстве и отсутствии серьезных социально-психологических 
причин влияющих на  формирование  различий   компонентов психологического  и 
эмоционального благополучия. 
Вывод.  Не имея существенных различий по основным показателям субъективного 
благополучия мы можем      сделать вывод,   что    ни   социально-экономические, ни   
социально-политические причины не имеют существенного значения в субъективном  
благополучии в пределах выборок. 
У русских и казахов и в России и в Казахстане различия одинаковой направленности, 
несколько ниже у русских и несколько выше у казахов. Это говорит о том, что с большой 
вероятностью различия обусловлены не социально-экономическими  или какими либо 
иными факторами, а психологическими и этнопсихологическими факторами. 
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СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Тулубаева А. М.  

 
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 
 
Сегодня экономические достижения страны, демократические реформы, 

модернизация государственного управления, меры по улучшению качества жизни высоко 
оцениваются международным сообществом.  

В своем ежегодном послании народу Президент страны Н.А. Назарбаев отметил: 
«Глобальная система мирового хозяйства -это отстроенный и отлаженный механизм, 
работающий по своим правилам. По этим правилам надо работать и нам. Нас не ждут на 
мировых рынках, но нам необходимо стать востребованными и закрепиться на них». Для 
этого необходимо создать инновационно-ориентированную национальную экономику, 
уровень открытости которой должен содействовать привлечению новых индустриальных и 
информационных технологий, развитию экспортного потенциала страны и обеспечению 
кадрами, подготовленными на уровне мировых стандартов и т.д. Это возможно только при 
условии активного и результативного ведения внешнеэкономической деятельности, 
особенно в условиях глобализации. Актуальность внешнеэкономических процессов, 
способствующих устойчивости национальной экономики значительно повышается в 
условиях мирового экономического кризиса. 

Политическая стабильность в Казахстане, как ключевой фактор доверия инвесторов, 
стала причиной масштабного притока прямых иностранных инвестиций в отечественную 
экономику и создания новых рабочих мест. По оценке Всемирного Банка республика входит 
в двадцатку стран мира, наиболее привлекательных для инвестиций. Объем ПИИ, 
привлеченных в казахстанскую экономику, составил почти 150 миллиардов долларов США. 
Во Всемирном рейтинге благоприятствования бизнеса Doing Business Казахстан занимает 47-
е место, опередив такие страны, как Словакия (48), Венгрия (51), Чешская Республика (64), 
Италия (87), КНР (91), Греция (100). 

В Послании Президент Н.А.Назарбаев поставил задачу системной модернизации 
экономики и социальной сферы страны. В этом контексте во главу угла ставится 
необходимость защиты прав и поддержки иностранных инвесторов, а предсказуемость 
законодательства и транспарентность должны стать основой делового инвестиционного 
климата в Казахстане. 

Главной движущей силой развития экономической дипломатии является 
глобализация, которая одновременно содействует международной конкуренции и 
активизирует государства к продвижению и защите своих национальных интересов на 
мировом рынке. В этом плане особое значение приобретает повышение 
конкурентоспособности национальных производителей через привлечение новых 
энерго-ресурсосберегающих технологий. Это удешевит конечный продукт, обеспечит его 
доступ на внешние рынки, привлечет иностранных инвесторов. Привлечение иностранных 
инвестиций - одна из главных целей экономической дипломатии. 

В целях создания привлекательных условий для привлечения ПИИ 
предусматриваются три пакета стимулирующих мер: формирование имиджа Казахстана как 
страны привлекательной для ведения бизнеса и инвестиций, обеспечение льгот и 
преференций для инвесторов, в том числе через СЭЗ, создание эксклюзивных условий для 
ТНК через фискальные, финансовые и нефинансовые механизмы. Налоговые льготы 
предоставляются на территориях СЭЗ, а также в рамках отдельных инвестиционных 
соглашений. Иностранным инвесторам через Комиссию по казахстанскому 
содержаниюпредоставляется минимально гарантированный долгосрочный государственный 
заказ и заказ национальных компаний. 
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В целях повышения эффективности взаимодействия с Национальным агентством по 
продвижению экспорта и инвестиций «KazNexInvest» и Комитетом по инвестициям МИНТ 
РК, Министерством иностранных дел РК последовательно реализуется «принцип одного 
окна», т.н. Onestopshop, с четким распределением функций и полномочий в рамках рабочей 
группы. 

В этом направлении приоритетом является содействие в реализации Госпрограммы по 
форсированному индустриально-инновационному развитию.  

Программой определены 7 приоритетных направлений (развитие АПК, металлургия, 
нефтепереработка, энергетика, химия и фармацевтика, стройиндустрия, транспорт и 
инфокоммуникации). В приоритетных отраслях государством будут поддерживаться 
предприятия, отвечающие новым подходам: модернизация существующих предприятий 
(критерий - увеличение производительности), создание новых высокопроизводительных 
предприятий (80-100% производительности), селективная поддержка предприятий 
«экономики будущего» (IT, альтернативная энергетика и т.д.). 

Наряду с этим, в декабре 2011 года постановлением Правительства РК был утвержден 
Национальный план по привлечению инвестиций, в соответствии с которым планируется 
ввести пилотный проект по безвизовому режиму со странами ОЭСР, 
увеличитьсрокипребыванияиностранногоинвесторанатерритории Казахстана, сократить 
перечни необходимых для получения визы документов и т.д. Планом также предполагается 
построить системную работу с иностранными инвесторами с привлечением всех госорганов 
на всех уровнях: диппредставительств Казахстана в странах, где находятся потенциальные 
инвесторы, центральных исполнительных органов и представителей бизнес-сообщества, 
входящих в межправительственные комиссии и деловые советы, а также акиматов на местах 
реализации инвестпроектов. 

Важный элемент внешнеэкономической деятельности - всемерное содействие в 
продвижении инициатив Главы государства по вопросам глобального экономического 
развития и содействия прогрессу международного развития.  

Другим важным аспектом внешнеэкономической деятельности РК является развитие 
сотрудничества с международными финансово-экономическими организациями. В этом году 
завершается процесс присоединения Казахстана на взаимоприемлемых условиях к ВТО. 
Казахстан - надежный и полноправный партнер ведущих финансовых институтов, таких как 
МВФ, ВБ, ЕБРР, ИБР, АБР. Казахстан является активным членом Евразийской программы 
конкурентоспособности ОЭСР. В настоящее время решается вопрос о присвоении 
Казахстану статуса постоянного наблюдателя в 4 ключевых комитетах ОЭСР. Активно 
развивается сотрудничество с ОЭС и ЭСКАТО. 

Казахстан выступает одним из авторов евразийской интеграции, локомотивом 
создания Евразийского экономического союза.С 2012 года началось формирование Единого 
экономического пространства, на территории последовательно будет обеспечено 
трансграничное свободное движение товаров, услуг, капиталов и трудовых ресурсов, 
унифицированное законодательство. Совокупный ВВП Казахстана, России, Белоруссии 
составляет почти 2 трлн. долларов, промышленный потенциал оценивается в 600 млрд. долл., 
объем выпуска продукции сельского хозяйства - порядка 112 млрд. долларов, а общий 
потребительский рынок - около 170 млн. человек. Образование ЕЭП является мощным 
стимулом для новых производств, кооперации взаимодополняющих предприятий и создания 
вертикально-интегрированных корпораций за счет снижения транспортных издержек и 
повышения конкурентоспособности. В целях продвижения инноваций и мощного 
технологического прорыва наши страны должны выстроить общий алгоритм модернизации и 
инновационного развития. 

Еще одним направлением внешнеэкономической деятельности является работа по 
продвижению заявки Астаны на проведение ЕХРО-2017. Во время выставки предполагается 
более 5 млн. посещений гостей из 100 стран мира. Предложенная нами тема «Энергия 
будущего» является актуальной для всего мирового сообщества. ЕХРО-2017 в г.Астане 
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может стать первой международной выставкой, которая проводится в регионе Центральной 
Азии и СНГ, и в очередной раз подтвердить ведущую роль Казахстана в глобальной 
энергетической политике. Проект международной выставки позволит привлечь 
значительные объемы инвестиций в строительство выставочных объектов и инфраструктуры 
столицы, создаст условия для развития внутреннего туризма, мобилизует экономические и 
социальные ресурсы Казахстана. Объекты ЕХРО-2017 станут визитной карточкой столицы и 
будут символизировать Астану как крупную международную, выставочную и 
информационно-презентационную площадку. 

Для реализации вышеназванных направлений продолжается активная работа МИД РК 
по совершенствованию следующих механизмов внешнеэкономической деятельности: 

• систематизации работы МИД РК, госорганов, национальных компаний, институтов 
развития, других организаций по привлечению ПИИ; 

• активизации работы загранучреждений с ТПП и деловыми кругами в странах 
пребывания; 

• подготовки профессиональных кадров по экономическим вопросам; 
• внедрения информационных технологий; 
• развития Outsourcingво взаимодействии с ведущими мировыми 

исследовательскими институтами по осуществлению мониторинга и прогнозирования 
развития экономической ситуации в мире с выработкой рекомендаций. 

В январе-мае 2016 года внешнеторговый оборот Казахстана составил $23 млрд., 
передает комитет по статистике. 

По сравнению с 2015 годом оборот уменьшился на 29,9%. За указанный период  
Казахстан поставил за рубеж продукции на $13,7 млрд. (на 31,8% меньше чем годом ранее), а 
импортировал – на 9,2 млрд. (на 27,0% меньше). 

Взаимная торговля со странами Евразийского экономического союза составила $4,6 
млрд уменьшившись на 30,1% по сравнению с январем-маем 2015 года. В том числе экспорт 
в страны союза был равен $1,4 млрд. (на 32,2% меньше), а импорт – 3,2 млрд (на 29,1% 
меньше). 

В Россию в январе-мае 2016 года было продано товаров и сырья на $1,3 млрд., а 
куплено – на $3 млрд. 

В тот же период в Беларусь было поставлено товаров на $7,24 млн., а приобретено 
было у этой страны продукции на $110,7 млн. Экспорт в Армению составил $42,6 тыс., 
импорт – $949,3 тыс. При этом Кыргызстану Казахстан в январе-мае 2016 года продал 
товаров на $124,1 млн., а купил на $25,1 млн. 
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Қазіргі заманғы қоғамның жаһандық өзгеруі білім беру  мекемелерінде  өскелең  

ұрпақтың  бойында  рухани  адамгершілік, біліктілік, маңызды  қабілеттерді  қалыптастыру  
мақсатында педагогтардың алдына жасөспірімдердің бойында креативтілікті жəне креативті 
ойлауды, дарындылықты, шығармашылықты дамыту міндеттерін қойып отыр. Бұл жағдайда 
шығармашылығы жан-жақты дамыған тұлғаға деген қоғам қажеттіліктері де өседі. 
Жасөспірімдердің жеке тұлғалық дамуы мен өзіндік білім алуына мүмкіндік беретін, 
белсенді оқу-танымдық іс-əрекетке оларды тарту кезінде оқу-тəрбиелік үрдісті жетілдіруге 
ерекше назар аударылуда. Бүгінде креативті ойлау көбінесе танымдық іс-əрекеттің барлық 
сферасында ақыл-ой еңбегінің үлесі мен шығармашылық шешімдердің өсуі, ерекше маңызды 
өзіндік таңдауда, жаңаны ашуда, білімін басқа жағдайға аударғанда, шынайы жəне 
стандартқа сай келмейтін мəселелік міндеттерді шешуде пайда болады. Осыған байланысты 
оқушылардың креативті ойлауын дамыту міндеттері жеткілікті дəрежеде маңыздылығын 
жəне өзектілігін көрсетеді. 

Креативті ойлауы дамыған балаларға білім беруді ғылымның бүгінгі даму дəрежесіне 
сəйкес жүргізу бір жағынан қоғамға талантты мамандар даярлауда тиімді болса, екінші 
жағынан ерекше дарынды, креативті балалардың тек өзінің интеллектуалдық дамуын 
қанағаттандыруды қамтамасыз етеді. Жасөркеннің бойындағы табиғат берер ерекше 
қабілетті, дарындылықты, креативті ойлауды дер кезінде тани білу, оның əрі қарай дамуына 
дұрыс бағыт-бағдар бере білу ерекше іс болып табылады. Алайда əр баланың жекелей 
қабілетін анықтап, оны сол бағытта  жетелеу- ұстаз парызы. Баланы заманына қарай 
икемдеп, өз заманының озық өнегесін оның санасына сіңіре білу, оларды шығармашылық 
бағытта жан-жақты дамыту бүгінгі күннің басты талаптарының бірі болып табылады. 

«Креативтілік – шығармашылыққа жалпы қабілет, тұлғаны тұтастай сипаттайды, 
белсенділіктің əртүрлі сферасында пайда болады. Аталған анықтамадан шыға отырып, бұны 
В.Н. Дружинин, креативтілік бұл қабілет, ал қабілет - өмірлік əрекет барысында дамитын 
қасиет, жəне креативтілік – көлемі тұрақты емес, «белсенді креативтілік» қалпында пайда 
болатын дамушы деп анықтайды [1]. 

Шығармашылық қабілеттерді (отандық психологияда бұл термин «креативтілік» 
терминінің орнына жиі қолданылады) топтастыру əртүрлі жəне көп. Барлық көптүрлі 
тұғырларды қарастыруды өзімізге мақсат етіп қоймай, біздің көзқарасымыз бойынша өте 
мəндірек кейбіреулеріне ғана тоқталамыз. Симпсон креативті ойлауды «ойлау үрдісінде 

идеяларды құптаудың жалпы қабылданған, қарапайым ретін бϣзуға қабілеттілік» ретінде 
анықтады [2]. С.Тэйлор креативтілікті бірегей фактор ретінде емес, əрқайсысы əртүрлі 
дəрежеде көрінуі мүмкін əртүрлі қабілеттер жиынтығы ретінде қарастырады [3]. Креативті 
ойлауды зерттеу барысында креативті тапсырмаларды тез табуға мүмкіндік беретін немесе 
кедергі келтіретін шарттар анықталды. Бұл шарттарды кеңірек қарастырамыз. 

1. Егер адамның кейбір тапсырмаларды өткен нақты тəсілдермен шешуі 
сəтті болса, онда бұл жағдай ары қарай аталған шешім тəсілін ұстауға 
итермелейді. Адам жаңа тапсырмамен кездескенде оны бірінші кезекте 
қолдануға тырысады. 

2. Тəжірибеде тапсырманы шешудің жаңа тəсілін табу жəне қолдану үшін неғұрлым 
көп күш жұмсалса, болашақта соғұрлым оған көп үміт артады. Пропорционалдық 
ұмтылысты шешудің кейбір жаңа тəсілдерін табуға жіберілетін психологиялық шығын оны 
тəжірибеде жиі қолдануға əкеледі. 
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3. Жоғарыда көрсетілгендердің күшімен ойлау стереотиптерінің туындауы адамға 
бұрынғыдан бас тартуға жəне тапсырманы шешуге сай келетін жаңаны табуға кедергі 
келтіреді. Мұндай қалыптасқан стереотипті жеңудің бір тəсілі тапсырманы шешуді біраз 
уақыт тоқтатып, соңыра оған шешімнің жаңа жолдарын байқап көруге арналған берік 
құрылыммен оралу керектігінен тұрады. 

4. Адамның интеллекттік қабілеті, ереже бойынша, жиі болатын 
сəтсіздіктерден зардап шегеді жəне кезекті сəтсіздіктен қорқу жаңа 
тапсырмамен кездескенде автоматты түрде туындайды. Ол өзіндік «Мен» үшін тəуекелмен 
байланысты, креативті ойлауға кедергі келтіретін қорғаныс 
реакциясын тудырады. Нəтижесінде адам өз-өзіне сенімділігін жоғалтады, онда оған ойлауға 
кедергі келтіретін теріс эмоциялар жиналады. Адамның 
интеллекттік əлеуетін күшейтуге қажетті жетістік сезімі, оны игеру үшін кез- 
келген қозғалыстың дұрыстығын түйсіну сияқты өте қажет. 

5. Интеллекттік тапсырмаларды шешуде максимальды тиімділік 
эмоциялық қозудың сай келетін деңгейі мен тиімді мотивация кезінде қол 
жетіледі. Бұл деңгей əрбір адам үшін ерекше дара. 

6. Адамда неғұрлым білім терең болса, креативті тапсырмаларды шешу 
амалдары да соғұрлым əртүрлі болады. Бірақ та сай келетін білім əртүрлі 
Адамға креативті тұлға болуға жəне ойлаудың шынайылығын көрсетуге не  нəрсе кедергі 
келтіреді? Тек қана дамыған креативтілік қабілеттердің, жоғарыда  айтылған    кемшіліктер    
немесе   креативтілікке    тікелей   қатысы   жоқ    басқа  нəрселердің  болмауы  ғана  ма?  Бұл  
сұрақтарға  Г.  Линдсей,  К.  Халл  жəне  Р.  Томпсон  жауап  берді.  Олар  креативті  ойлау  
жолына  тек  қана  қабілеттердің  дамуының жеткіліксіздігі ғана емес, жекелік те кедергі 
келтіреді деп есептейді: 

1.  Басқа  адамдар  сияқты  болуға  ұмтылу,  олардан  өзінің  пікірлері  мен  əрекеттері   
бойынша   бөлінбеу   арқылы   шығармашылықты   басуда   көрінетін  конформизмге 
бейімділік.  2.  Адамдар  арасында  «ақ  қарға»  болудан,  өз  пікірлері  бойынша  ақымақ  
немесе күлкілі болудан қорқу [8].   Ұсынылған  екі  тұжырымдама  да  балада,  егер  оның  
алғаш  рет  өзбетімен   ойлауы,  алғашқы  рет  шығармашылық  пікірі  өзін  қоршаған  
ересектер  адамдар  тарапынан     қолдау   таппаса,   оларда    күлкі   шақырса    немесе    
жазалаумен  аяқталатын  ескерту  немесе  балаға  ересектер  тарапынан  жалғыз  «дұрыс»  
кең  таралған, жалпы қабылданған пікір ретінде түсіндірілсе, онда ол ерте балалық  кезден 
туындауы мүмкін.  3.  Өте  экстравагантты  болып  көрінуден,  басқа  адамдардың  пікірін  өзі  
сынау  жəне  қабылдамау  тіпті  агрессиялы  болудан  қорқу.  Біздің  мəдениет  
жағдайымызда төмендегідей пікірлер кең таралған: адамды сынау  –  яғни оған  қарым-
қатынаста сыпайы болмау, оны құрметтемеу болып табылады. Өкінішке  орай  мұнымен  біз  
балаларымызды  балалық  кезден  бастап  үйретеміз,  мұндай  жағдайда  ізеттілікті,  
орнықтылықты,  түзетушілікті  жəне  басқа  да  пайдалы  қасиеттерді     басқасын,     
солармен     барабар     құнды     қасиеттер:    пікірі  айналадағыларға ұнай ма немесе ұнамай 
ма ол туралы ойламай-ақ өз пікірінде  тұра  алу  жəне  жасай  алу,  ашық  айта  жəне  қорғай  
алу  сияқты  қасиеттерді  жоғалта  отырып  жинақтайтынымызды  ойламаймыз.  Мұнда  
адамға  əрқашан  əділ жəне ашық болу талаптарынан тұрады. 

4.  Өз  тарапымыздан  көзқарастарын  сынаған  адамдардың  жазалауынан  қорқу.   
Адамды     сынай    отырып    біз  оның    тарапынан    қарсы    реакцияны  тудырамыз. 
Өзіндік креативті ойлауды дамыту жолында жиі кедергі келтіретін  мұндай реакциядан 
қорқу.   5. Өзіндік идея мəнін тым жоғары бағалау. Кейде басқа адамдардың айтқан  ойлары  
бізге  көбірек  ұнайтынын  біз  өзіміз  жасаймыз  немесе  ойлап  табамыз,  оның  ішінде  бізде  
өзіміздікін  ешкімге  көрсетпеу,  ешкіммен  бөліспеу  жəне  өз  ішімізде қалдыру тілегі 
туындайды .  6.   Жоғары   дамыған   дүрбелеңдік.   Бұндай   қасиеті   бар   адамдар   өзіне  
сенімсіздігі жоғары болады, өз идеясын ашық айтудан қорқады.  7.  Өзара    бəсекелестікке    
түсетін   ойлаудың    екі   тəсілі:  сыни   жəне  креативтілік  бар.  Сыни  ойлау  басқа  
адамдардың  пікірлеріндегі  кемшіліктерді  ашумен  байланысты.  Креативті  ойлау  
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басқалардың  ойларын  бағалау  емес,  шынайы  идеяны  қозғау,  жаңа  білімді  ашумен  
байланысты.  Сыни  тұжырымы  басым  адам  өзі  жаман  жасамаса  да  сынға  баса  назар  
аударады,  керісінше  құрылымдық ойлауы басым адам сынилықты басып кетеді, өзінің 
пікірлері мен  бағалауындағы кемшіліктерді көруге жиі қабілетсіз болып келеді. 

Мұндай  жағдайдан  шығу  үшін  балада  олар  теңдікте  болып  кез-келген  ойлау  
актілерінде  бір-бірін  кезең-кезеңмен  ауыстырып  жəне  құптайтын  сыни  жəне  креативті  
ойлауды  балалық  шақтан  дамыту  қажет.  Егер  адам  өзінің  ойлаған  идеясын  айтқанда,  
ол  өзі  сол  сəтте  оны  сыни  ойлау  керек.  Егер  шынайы,  жаңа  ойларды  басқа  адам  
айтса,  оны  сынай  отырып  міндетті  түрде  өзіңіздікін ұсынуға  тиіссіз. Көптеген 
адамдардың өмірінде, олардың креативті  берілуі  максимальды  болу  үшін  креативті  жəне  
сыни  ойлауды  саналы  есепке  алу қажет.   Адамның  интеллекттік  қабілеті  сəтсіздіктерден  
жиі  зардап  шегеді.  Егер  адамдар       ұзақ     уақыттың        ішінде      өзінің     санасына       
бағынбайтын,         қиын  тапсырмаларды шешуді, одан кейін жеңілдеуін ұсынса, бұдан соң 
соңғысы ұзақ  уақыт сəтсіздіктен кейін олар нашар атқара алады. 

Соңғы зерттеулердің бірі В.Н.Дружинин бойынша,         креативтілікке  «мағыналы  
бір нəрсеге,  жаңаға  жету...басқаша  айтқанда  бұны      адамдар       əлемді     өзгерту      үшін      
жасайды»        деп    анықтама        береді . Креативті       ойлауды      дамыту       мəселелерін       
бөлу  кезеңдерін біз төмендегі 3 кестеде көрсетеміз. 

Кесте 1– Креативті ойлауды дамыту кезеңдері 
Кезеңдер Мəселелер 
1 Тұлғаны зерттеу, «құзіретті адам» үлгісін жасау   
2 Іс-əрекеттік тұғырды, тұлға белсенділігін дамыту   
3 Креативті ойлауды, интеллектіні зерттеу    
4 Шығармашылық амал, үрдіс жəне нəтижені негіздеу   
5 Креативті ойлау мəселелерін болжау   
 

Мысалы, креативтілік қабілеттің жоғары деңгейінде креативтілік  мотивациясының  
болмауы ғылымда,  өнерде, жаңа технологияларды  игерген басқа да іс-əрекет түрлерінде 
креативті жетістікке кепіл бола алмайды. Немесе керісінше, креативті мүмкіндіктер болмаса 
да сəйкес келетін қажетті білім мен  шеберлік мотивациясының болуы орындаушылық 
шеберлікті қамтамасыз етеді,  креативті нəтижеге əкелмейді.  Адамның  креативтілік  
əлеуетін дамыту мүмкін емес, тек оны босату ғана  мүмкін деген кең таралған пікірлер де 
бар. Бірақ та креативті мінез-құлық пен  өзіндік  көрінудің  кейбір  аспектілері  мен  
амалдарын  оқыту  тəжірибесі,  іс- əрекеттің  əртүрлі  саласында  креативті  əрекет  пен  
қабілетті  үлгілеу  креативті  ойлау көрсеткіштерінің өсуіне, сондай-ақ адамның тəуелсіздік, 
жаңа тəжірибеге  ашықтығы, мəселені сезгіштігі,     креативтілікке жоғары талап секілді  
сапаларының пайда болуы мен күшеюін көрсетеді.  Психологтар креативті ойлаудың дамуын 
ынталандыратын жəне мүмкіндік беретін бірқатар шарттарды көрсетті:   

� қатты  қойылған  жəне  қатаң бақыланатындардан  басқаша аяқталмаған  
немесе ашық жағдай;   

� жалғасатын   іс-əрекет   үшін   тəсіл   жəне   стратегия,  жабдықтар жəне 
құралдар жасау, тудыру;   

� жауапкершілік пен тəуелсіздікті ынталандыру;   
� өзбетінділік  нұсқаулықтарға,  бақылауға,  сезімге,  толықтыруға  акцент  қою.   
Креативті ойлауды дамыту–бұл ойлау операцияларын қалыптастыру жəне   жетілдіру: 

талдау, топтау салыстыру жəне толықтыру, топтастыру, жоспарлау,  дерексіздендіру жəне 
ойлаудың сапалары сыншылдық, тереңдік, ептілік, кеңдік,  шапшаңдық, вариативтілігін, 
сондай-ақ қиялды дамыту  жəне  əртүрлі мазмұндағы білімді игеру. Креативті  ойлауды  
дамыту  жасөспірімдердің құзіреттілік,  эмпатия,  байланыс  қоя  алу  шеберлігін  жəне  оқу 
үрдісі барысындағы  жанжалдық  жағдайларды  шығынсыз  шешу,  өзгерген  жағдайға  тез  
бейімделе  алу  жəне  сол  немесе  басқа  да  кəсіби  жəне   өмірлік жағдайлардан дұрыс  
шешім тауып шыға алу қасиеттерін қалыптастыруға мүмкіндік береді.  Жасөспірімдердің  
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креативті  ойлауын  ынталандырудың   бірден-бір   механизмі интелектуалдық тапсырмалар  
болып табылады.  Олар  танымдық  ресурстарды  ашады жəне қозғау салады, ақыл-ой іс-
əрекетінің  зерттеушілік  стилін  қалыптастырады.   Адам  үшін  маңызды  мəселені шешуде 
күрделі жағдай базасында туындай отыра, интелектуалдық міндеттер өзінше креативті 
ойлауды үлгілейді, оның  жасөспірім бойында  қалыптасуы  мен  дамуының  құралы  ретінде  
қызмет  етеді.  Тапсырманың негізгі    құрылымдық компоненттерін шығармашылық  қайта  
құрылымдау,  оларды  байланыстың  жаңа  жүйесіне  қосу  өзбетіндік  ойлауды  
қалыптастыруға белсенді көмектеседі,     ақылдың  шынайылығы мен тапқырлығын 
дамытады.  Интеллектуалдық тапсырмалар     үлкен   əртүрлігімен  сипатталады    жəне  
мəселенің туу шарттары жəне    өзіндік  жұмыс  сипаты бойынша  ажыратылады:   

� əрекет амалын бағалы таңдау;  шынайы немесе мүмкін қарама-қайшылықтан 
тұратын дəлелдердің бар   

� болуы;  бір ғана құбылысты əртүрлі бағалау; 
�   қандай да бір құбылысты бағалауды негіздеу немесе теріске шығару; 
�   құбылыс     туралы    қарама-қарсы бағалау қорытындысын жасау  мүмкіндігі;   
� «пəнаралық деңгейде» туындайтын мəселелер.   
Креативті ойлауды дамытудың шешуші бір алғышарты дара-типологиялық  

айырмашылықты  ескеруде  ғана  мүмкін  болатын,  оқу  тапсырмаларын  жасөспірім 
тұлғасына барынша бағыттау болып табылады. Жасөспірімдердің креативті-ізденушілік       
бағытын дамыту үшін үлкен  мүмкіндіктерді оқыту үрдісінде ұйымдастырылған   
жасөспірімдердің   ғылыми- зерттеушілік      жұмыстары        жасайды.  Оны      орындау      
кезінде балаларда бастамашылдық, бақылампаздық, өзіне жақын мəселеге қызығушылық, 
қабілет  пен ғылыми жəне тəжірибелік эксперимент қоя алу шеберлігін көрсетуі мүмкін.  
Жасөспірімдердің  ғылыми-зерттеушілік  жұмысы  ұжымдық,  топтық  сипат  алса   тиімдірек 
болады. Жеке түрде тез күрделенетін тапсырмаларды шешу қиындай  түседі, ізденушілік 
нəтижесі тез төмендейді.  
         Қазіргі қоғам талабы  білікті, қалыпты емес  ойлай  алатын  креативті тұлғаларды  
тəрбиелеу болып  саналады.  Мақсатқа  бағытталған  дамытушылық  жəне  психологиялық  
бағытталған   жұмыстар  баланың  креативті ойлауын  анықтап,  ақыл-ойын  жетілдіріп, ал  
креативті тұлғалық қасиеттер  болса,  оны  дамытуды  қамтамассыз  ету. 
        Осылай мектептерде креативті ойлауы дамыған жасөспірімді қоғамның  
экономикалық,  саяси  жағдайдың  бүгінгі  мен  ертеңгі  күнгі  талаптарына сай  дайындау 
жəне жасөспірімдердің  креативтілігін  анықтап,  дұрыс  бағытта  жұмыс  жүргізу қажет  
екеніне  көз  жеткізуге  болады.  
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Халикова Б.Т.   

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 

 
Бүгінде елімізде тілінің мүкістігі бар балалар жиі кездесетін болды. Көптеген 

дыбысты дұрыс айтпай, бұзып айтатындар көп. Сондықтан көпшілігі логопед мамандарының 
көмегіне  жүгінуде. 

Жалпы,«Логопедия» ғылымы - «логос» тəрбиелеймін, үйренемін деген грек сөздерінің 
түбірінен алынған. Логопедия арнайы педогогиканың /дефектологияның/ бір бөлігі болып 
есептеледі. Логопедияның зерттеу объектісі сөйлеу тілінің бұзылуынан зардап шеккен адам. 
«Логопедия» - дегеніміз сөйлеу тілі кемістіктерін, оның бұзылу себептерін, болдырмау 
жолдарын, сонымен бірге осындай кемістіктерді əртүрлі жолдармен түзетіп жоюдың 
тəсілдерін зерттейін ғылым [1]. 

Логопедия ғылымының міндеттеріне тоқталатын болсақ, мыналар: 
1.Əртүрлі тіл кемістіктеріндегі сөйлеу тілі қызметінің дамуын зерттеу. 
2.Сөйлеу тілі бұзылуның таралуын, оның симптоматикалық белгілерін анықтау. 
3.Сөйлеу тілі бұзылған баланың сөйлеу қабілетінің өздігінен белгілі бір бағытпен 

дамуын, сөйлеу кемістіктерінің адамның жеке басының қалыптасуына, психикасының 
дамуына тигізетін ықпалын анықтау. 

4.Əртүрлі ақаулары бар балалардың сөйлеу тілінің қалыптасу ерекшеліктері мен 
кездесетін тіл кемістіктерін зерттеу. 

5.Сөйлеу тілінің кемістіктерін анықтайтын, ажырататын педагогикалық тəсілдерді 
жетілдеру, дамыту. 

6.Сөйлеу тілі бұзылуының себептерін, белгілерін, құрылымын, механизмдерін 
анықтау. 

7.Сөйлеу тілі кемістіктерін жүйелеу. 
8.Тіл кемістіктерінің ерекшеліктеріне байланысты қолданатын түзету əдістері мен 

амалдарын жетілдіру. 
9.Қазақ тіліне тəн дыбыстардың артикуляциялық ерекшеліктерін жəне түзету 

тəсілдерін анықтау. 
10.Сөйлеу тілі кемістіктерінен алдын-ала сақтандыру тəсілдерін толық жетілдіру. 
11.Логопедиялық жəрдемді ұйымдастыру мəселесін жете зерттеу. 
Сөйлеу тіл кемшіліктерінің түрлері: 
Дислалия – есту қабілеті мен сөйлеу мүшелерінің инвервациясы дұрыс сақталғанда 

кездесетін тіл дыбыстарының бұзылып айтылуы. Синонимдері: тіл мүкістігі, тіл дыбыстарын 
айту кемістігі, фонетикалық кемістік. 

Ринолалия – сөйлеу мүшелерінің анатомиялық-функционалдық кемістіктерінің 
салдарынан дауыс əуезділігінің (тембрінің), тіл дыбыстарының айтылуының бұзылуы. 
Синонимдері: мұрынан сөйлеу-палатолалия. 
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Дизартрия – жүйке тамырларының сөйлеу мүшелерінің жұмысын толық қамтамасыз 
ете алмауына байланысты сөйлеу қабілетінің бұзылуы Дизартрияның ауыр түрі анартрия деп 
аталады. Ондай жағдайда адам дыбыс айту мүмкіншілігінен айырылады. 

Тұтықпа – сөйлеу мүшелерінің бұлшық еттерінің тартылу салдарынан сөйлеудің 
ырғақтығын, жылдамдығының бұзылуы. Синонимдері: логоневроз. Тұтықпа органикалық 
немесе функционалды болып келеді, көбінесе ол баланың тілінің жедел даму кезеңінде пайда 
болады. 

Брацилалия – сөйлеу жылдамдығының қалыптан тыс баяулауы. Синоним: 
брадифазия. Сөйлеу жылдамдығы баяулағанда сөз босаң, бірқалыпта, созыңқы шығады. 
Сөйлеу жеделдеген кезде сөз шапшаң, екпінді шығады да мұндай ауытқулар жеке тіл 
кемістіктері деп есептелінеді. 

Дисфония (афония) – дауыс шығару мүшелерінің қалыптан тыс өзгеру себептерінен 
дыбыс шығару қабілетінің бұзылуы немесе мүлдем айта алмауы. Синонимдері: дауыстың 
бұзылуы, вокальдың бұзылуы. Бұл кемістіктің əртүрлі белгілері болады, фоноцияның 
мүлдем бұзылуы (афония) немесе дауыс шаршағыштығының, оның қырылдап, сырылдап 
бəсең шығуы (фоностения). 

Алалия – бас ми қабығындағы тіл аймақтарының (зонасының) жастайынан 
зақымданудың əсерінен баланың сөйлеу тілінің жетілмеуі немесе мүлдем дамымауы. 
Синонимдері: дисфазия, балалар афазиясы, даму афазиясы, мылқау. 

Афазия – сөйлеу тілінің толық немесе жартылай жойылуы. Сөйлеу тілінің жойылуы, 
жоғалуы. Ми қорабының жарақаттануы, нейроинфекция, мидағы ісіктің салдарынан адам 
сөйлеу қабілетінен айырылады. Егер де мұндай бұзылу үш жасқа дейінгі кезеңде байқалса, 
зерттеушілер афазия диагнозын қоюға асықпайды [2]. 

Сөйлеу тілі бұзылыған балалармен түрлі логопедиялық түзету жаттығулары 
жүргізіледі. Олардың қатарына артикуляциялық жаттуғалар, ритмикалық жаттығулар, ауыз 
қуысына жүргізілетін массаж жəне т.б. Қазіргі таңда бұл жаттығуларың əрқайсысы да тиімді 
болып есептеледі. Атап айтатын болсақ, сөйлеу тілінде бұзылысы бар балаларға жүргізілетін 
артикуляциялық жаттығулар.  

1.«ƏТКЕШЕК» динамикалық жаттығуы. Ауызды сəл ашыңқырап, тілдің ұшын 
мұрынға жəне иекке кезектестіріп шығару керек. Дыбыстарды шығаруға арналған дыбыстар: 
Р, Рь, Ш, Ч, Щ. 

2.«СЫБЫЗҒЫ» статикалық жаттығуы. Тілімізді шығарып, жандарын барынша 
жоғарға майыстырып жəне шыққан сыбызғыны үрлеу керек. Бұл жаттығу С, Сь, З, Зь, Ц, Ш, 
Щ, Ч, Ть, Дь дыбыстарын шығаруға арналған.  

3.«СЫРҒАНАҚ» статикалық жаттығуы. Ауызды ашыңқырап, тілді кеңейтіп жандарын 
жоғарыдағы күре тістерге тақап, тілдің ұшын төменгі алдыңғы тіске тіреу керек. Дыбыс 
шығаруға арналған бұл жаттығуда: С, Сь, З, Зь, Ц, Ть, Дь. 

4.«ДƏМДІ ТОСАП» динамикалық жаттығуы. Тілімізді шығарып, үстіңгі еріннің бəрін 
жалап, ауыздың тереңіне алып бару керек. Дыбыстарды шығаруға арналған бұл жаттығуда: 
Р, Рь, Ш, Ж, Ч, Щ. 

5.«ИНЕ» динамикалық жаттығуы. Ауыз ашық, тілді жіңішкертіп ауыздан шығарып 
10-15 секунд ұстап тұру керек. Бұл жаттығу Л, Р, Рь, Ль. дыбыстарын  шығаруға арналған.  

Келесі жаттығуымыз жылан деп аталады.  
6.«ЖЫЛАН» динамикалық жаттығуы. Ауызды кең ашып, тілді молырақ алға қарай 

жылжытып жіңішкертіп, қатайтып ұстап, сосын осы қалыпта ауыз қуысына ақырындап 
кіргізу. Бұл жаттығу мына дыбыстарға арналған: Ть, Дь, К, Кь, Г, Гь, Хь, Й, Л. 

7.«КҮРЕКШЕ» статикалық жаттығуы. Кеңірек етіп тілді шығарып төменгі ерінге 
қойып босаңсу. Күрекше жаттығуы Р, Рь, Ш, Ж, Ч, Щ, С, Сь, З, Зь, Ц, Ть, Дь дыбыстарын 
шығаруға арналған.  

8.«ДАУЫЛПАЗ»динамикалық жаттығуы. Ауызды кеңірек ашып, тілді жоғарыға 
көтеріп, жібермей қатты ұстап Д-Д-Д-Д-Д деп айту керек [3].  
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Бұл жаттығуларды мұқият қарап,  логопедтің көмегінсіз үй жағдайында да қарапайым 
заттарды пайдалана отырып балаларыңызға жүргізуге болады. 

Қорытындылай келгенде, қазіргі уақытта статистикалық көрсеткіштерге жүгінсек, 
жылдан жылға сөйлеу тілі бұзылған балалар саны өсуде. Кез келген жаста сөйлеу тілінің 
бұзылуы танымдық үрдістерінің жəне адамның қоршаған ортаға деген мүмкіншелігіктерін 
шектейді. 

Тіл кемістігі бұл ауру емес. Басқа бір аурумен сырқаттанғанда, соның солай болып 
қалуы мүмкін. Сондықтан тілінің мүкісі бар адамды науқас деуге болмайды. Сөйлеу тілін 
меңгеру əр балада əр түрлі кезеңде жəне əр түрлі уақытта өтеді. Сөйлеу тілінің бұзылуы 
жүктілік кезінде ананың психикалық күйзеліске ұшырауы,ұялшақтық,ата-ана тарапынан 
шектен тыс еркелік көруі,отбасында қазақ тілінде тəрибеленіп жатқан баланың орыс тілді  
мектептерге баруы жəне кейбір кездері бала қатты қорқып қалса сөйлеу қабілетінен 
айырылуыда ғажап емес. Егер ата-ана баласының сөйлеу тілінде мүкістік барын байқаса, 
алдымен невропатолог дəрігерге қаралып, кейін логопед  мамандардына бару керек. Дер 
кезінде ем алып, мамандардың көмегіне жүгінсе, сонда ғана осындай қиындықтардан 
арылуына жəне жақсы нəтижесін байқауға болады. 
 

Пайдаланған əдебиеттер тізімі: 
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Поволжский кооперативный институт (филиал) Российского университета кооперации,  
г. Энгельс. 

 
Неоспорим тот факт, что современное общество все больше нуждается в специалистах 

всех сфер деятельности, действительно владеющих иностранным языком. Однако, система 
обучения иностранным языкам в средней и высшей профессиональной школе далека от 
совершенства, более того, значительная часть бывших школьников приходит в вузы с 
минимальными языковыми знаниями, что делает выполнение требований ФГОС о владении 
выпускниками вузов иностранным языком на уровне не ниже разговорного невозможным. 
Поэтому проблема приведения  обучения иностранным языкам в полное соответствие с 
потребностями народного хозяйства и потребностями в иностранном языке в конкретных 
видах профессиональной деятельности является, на наш взгляд, одной из самых важных в 
русле мер по оптимизации школьного и вузовского образования. Эта проблема 
многопланова, и ее решение не лежит на поверхности. И одной из ее сторон является 
необходимость учета лингвострановедческих аспектов при обучении иностранному языку.  

Стремительное развитие всех средств коммуникации в эпоху глобализации привело к 
тому, что знание иностранных языков становится важным инструментом не только 
осуществления плодотворного международного политического, экономического, научного 
сотрудничества, но и просто потому, что все страны и народы находятся в большой 
зависимости друг от друга, и без взаимопонимания и взаимоуважения перспективы 
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выживания человечества весьма туманны. И на пороге нового тысячелетия достаточно 
быстро возникли идеи об обучении межкультурному общению как одной из необходимых 
целей обучения иностранным языкам. 

Русская методика преподавания иностранных языков традиционно основывалась на 
сравнительном изучении языков. Отход от этих принципов и получивший в 30-е – 70-е годы 
прошлого столетия подход к иностранному языку только как к знаковой системе, к 
овладению определенным лексико-грамматическим инвентарем привели к односторонности 
обучения, к недооценке важности ассоциативного мышления и ассоциативных связей в 
процессе изучения любого иностранного языка.  

Постигая реалии «чужого» общества, студенты обогащают свои фоновые знания, 
приобщаются к «чужой» культуре и цивилизации. К тому же, восприятие элементов чужой 
культуры происходит интенсивнее, когда наблюдается процесс сознательного сравнения 
изучаемого и родного языков. 

Преподавание иностранного языка должно вестись не только по пути изучения 
лексико-грамматического строя, но и содержательной стороны предмета, т.е. всего того, что 
связано с историей, достижениями науки и культуры, народными традициями, нравами и 
обычаями страны изучаемого языка, особенно в сфере профессиональных интересов 
студентов. Рост международных контактов не только на профессиональном, но и на бытовом 
уровне является еще одним свидетельством этого. Поэтому основной задачей обучения 
иностранному языку является  формирование у студентов навыков и умений соотносить 
конкретные языковые средства с конкретными деловыми ситуациями и нормами речевого 
поведения носителей языка. 

Организация процесса обучения с тех позиций, о которых говорилось выше, 
предполагает разрешение огромного количества проблем и поиск ответов на такие вопросы 
как: «Какие методики использовать в преподавании иностранного языка? Как построить 
программу обучения? Как курс иностранного языка должен быть интегрирован в общую 
систему обучения студента?» и многие другие. И решать эти вопросы следует, учитывая 
достижения как отечественной, так и зарубежной методики обучения иностранным языкам. 

Российская  методика преподавания иностранного языка получила достойную оценку 
в мире. Однако многие десятилетия процесс обучения иностранному языку вынужден был 
строиться на сугубо лингвистическом аспекте, основываться на принципе «как говорить». 
Некоторые учебники базировались на текстах и особенно диалогах, составленных не 
носителями языка, а преподавателями, порой никогда не выезжавшими в страну изучаемого 
языка, содержали типично советские реалии и ситуации, единственным отличием которых от 
учебников русского языка было то, что в них герои почему-то говорили на иностранном 
языке.  Аутентичные тексты в ряде учебников вообще отсутствовали, однако тщательно 
продуманная система подачи и закрепления лексико-грамматического материала позволяла 
быстро наращивать профессиональный вокабуляр и свободно ориентироваться в сложных 
грамматических конструкциях. 

Более того, использование в учебном процессе любой отечественной учебно-
методической литературы, составленной на базе  классической отечественной методики 
преподавания иностранного языка, рассматривается как нежелание внедрять в процесс 
обучения новое, передовое, в то время как применение зарубежных учебных материалов 
неправомерно считают приобщением к последним достижением в методике обучения 
иностранным языкам. А ведь популяризацией многих дорогостоящих иностранных учебно-
методических комплексов активно занимаются в России крупные дилеры-распространители 
зарубежной учебной литературы.И ту, и другую тенденцию следует рассматривать как 
ошибочную. При всей положительной оценке аутентичного текстового материала 
зарубежных учебников, нельзя не отметить главного недостатка в их построении – 
игнорирование важнейшего дидактического принципа контрастивной лингвометодики.   

Авторы-носители языка не всегда в полной мере представляют те трудности,  с 
которыми сталкивается русскоязычный студент при изучении тех или иных грамматических 
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явлений иностранного языка, какое количество закрепительных упражнений необходимо для 
качественного усвоения материала и т.п. 

Российские учебники при всех их недостатках имеют важное положительное качество 
– они дают глубокий и всесторонний анализ языковых явлений с точки зрения «неносителя» 
языка. Такие учебники могут быть с успехом применены для системного повторения 
лексики, грамматики, фонетики, для комплексного развития рецептивных и продуктивных 
видов речевой деятельности. 

Как невозможно использовать в учебном процессе только зарубежные или только 
отечественные учебные материалы, так же не представляется правомерным построить 
процесс преподавания какого-либо языка без сравнения лингвистических и 
экстралингвистических факторов и реалий родного и иностранного языков.  

Современные студенты понимают необходимость владения иностранным языком для 
успешной  профессиональной деятельности, и многие стремятся к совершенству в изучении 
его. Однако, для большинства обучаемых до сих пор остается невозможным регулярное 
посещение страны изучаемого языка в качестве туриста, обучение в иностранном 
университете  или  прохождение в длительной стажировки в процессе обучения в вузе.   
Занятия по иностранному языку – это, порой, единственный путь к изучению языка, 
постижению истории и культуры, возможности ориентироваться в литературе по 
специальности. 

Одним из главных условий успешности учебного процесса, реализации задач 
обучения иностранному языку является правильный подбор дидактического материала. 
Пособия должны содержать аутентичный материал, обладающий максимальной степенью 
информативности и представляющий для студентов интерес не только с точки зрения языка, 
но и создающий условия для пополнения их фоновых знаний за счет содержащейся в нем 
информации. На таком материале формируется лингвистическая и профессиональная 
компетенция студентов. 
  

 
 
 

К ВОПРОСУ О ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБРАЗОВАНИИ 

 
Шадченко Н.Ю. 

 
Поволжский кооперативный институт (филиал) автономной некоммерческой  

образовательной организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 
«Российский университет кооперации», г. Энгельс, Россия 

 
Патриотическое воспитание  – одна из основополагающих тем системы образования, 

активно влияющая на формирование личности человека и гражданина. 
Сегодня в период разобщенности и несбалансированности экономической системы, 

постоянного колебательного движения идей о  развитии общества и  воспитания в нашей 
стране тема патриотического воспитания особенно актуальна. Формирование морально-
нравственных качеств молодого поколения происходит годами, – и важно не упустить это 
время в строящейся новой России[1, с. 118].  

Следует вспомнить, что патриотиTзм  (греч.  πατρίς — отечество) — нравственный и 
политический принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к 
Отечеству и готовность подчинить его интересам свои частные интересы. Патриотизм 
предполагает гордость достижениями и культурой своей Родины, желание сохранять её  
характер и культурные особенности и идентификация себя с другими членами народа, 
стремление защищать интересы Родины и своего народа.  
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Основой формирования этого чувства является многовековая привязанность к 
родному языку, земле, традициям. Патриотизм давно стал частью общественного сознания. 

Понятие патриотизма может иметь различное толкование и быть представлено в 
различных формах.  Наиболее известными формами являются следующие: 

1. полисный патриотизм — существовал в античных городах-государствах 
(полисах); 

2. имперский патриотизм — поддерживал чувства лояльности к империи и её 
правительству; 

3. этнический патриотизм (национализм) — в основании имеет чувства любви к 
своему народу; 

4. государственный патриотизм — в основании лежат чувства любви 
к государству; 

5. ультра-патриотизм — в основании лежат гипертрофированные чувства любви 
к государству и своему народу. 

Исследуя материалы по  названной теме, следует отметить, что тема патриотического 
воспитания неоднократно подвергалась критике. Вопрос широко освещен в научной 
литературе и публицистике, однако, не имеет однозначного понимания. В античности 
термин patria («родина») применялся к родному городу-государству, но не к более широким 
общностям (таким как «Эллада», «Италия»); таким образом, термин patriota означал 
приверженца своего города-государства, хотя, например, чувство общегреческого 
патриотизма существовало, по крайней мере, со времён греко-персидских войн. 

 В новое время Лев Толстой считал патриотизм чувством «грубым, вредным, стыдным 
и дурным, а главное — безнравственным». Известный русский классик считал, что 
патриотизм с неизбежностью порождает  войны  и служащим главной опорой 
государственному угнетению, глубоко чужд русскому народу. Подобной позиции 
придерживается ряд современных писателей-публицистов. К примеру, христианский 
публицист Дмитрий Таланцев считает патриотизм антихристианской ересью.     

Однако  противоположное мнение услышать на этот счет можно намного чаще. По 
мнению патриарха Алексия II: «Патриотизм, несомненно, актуален. Это чувство, которое 
делает народ и каждого человека ответственным за жизнь страны. Без патриотизма нет такой 
ответственности. Если я не думаю о своём народе, то у меня нет дома, нет корней. Потому 
что дом — это не только комфорт, это ещё и ответственность за порядок в нем, это 
ответственность за детей, которые живут в этом доме. Человек без патриотизма, по сути, не 
имеет своей страны. А «человек мира» это- то же самое, что бездомный человек». 

На наш взгляд,  прав был Питер Уостхолм, говоря,  что «истинный патриот - 
это человек, который, заплатив штраф за неправильную парковку, радуется, что система 
действует эффективно»;Шарль Луи Монтескье, отмечая, что   «каждый гражданин обязан 
умереть за отечество, но никто не обязан  лгать ради него»; Теодор Рузвельт, подчеркивая, 
«важно, чтобы ты был готов умереть за свою страну; но еще важнее, чтобы ты был готов 
прожить жизнь ради нее».  

Безусловно,  патриотизм – это любовь к своему Отечеству, влекущая за собой 
бережное отношение к окружающей среде, чуткое отношение к своей семье, гармоничное 
развитие членов общества, проявляющаяся в высоком уровне сознания, стремлении к 
достижениям в области науки, культуры и спорта. Чувство патриотизма - своего рода 
объединяющая энергия, способствующая развитию общества, сохраняющая его целостность 
и единение, противостоящая  дезинтеграционным процессам в обществе[2, с. 99].  

В рамках исследуемой проблемы следует говорить о важности патриотического 
воспитания[3, с. 193].  По мнению авторов,  учебные планы высших учебных заведений не 
содержат дисциплин по обсуждаемой теме. Предлагается ввести в образовательный процесс 
программу патриотического воспитания, состоящую из курса практических занятий или  
воспитательной практики по патриотике. Программа такого плана может быть 
факультативной. В рамках учебного курса будет запланировано  сотрудничество студентов  с 
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общественными организациями, участие студентов в социальных благотворительных 
программах и иных проектах, имеющих патриотическую направленность. 
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ОРЫС ТІЛДІ АУДИТОРИЯЛАРДА ҚАЗАҚ ТІЛІН ОҚЫТУ МƏСЕЛЕЛЕРІ 
 

Шканова Б.А., Тулеуова А.М. 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 
 
Қазақстан Республикасының бiлiм беру жүйесiнiң қазiргi кезiн əлемдiк деңгейдегi 

бiлiм беру тенденциясынан бөліп карауға болмайды. Бұл əлемдiк деңгейдегi қарым-
қатынастың күшейе түсуiне байланысты екенi белгiлi. Қазiргi қоғамда болып жатқан кең 
шеңбердегi өзгерiстер ХХI ғасырдың бiлiмдi, саналы жастарын тəрбиелеушiлерге үлкен 
мiндет жүктейтiнi сөзсiз. 

Жас ұрпақты рухани адамгершілiкке тəрбиелеу, олардың бiртұтас дүниетанымының 
қалыптасуына, əлемдiк сана деңгейiндегi бiлiм-бiлiк негiздерiн меңгеруiне ықпал ететiн 
жаңаша бiлiм мазмұнын кұру - жалпы бiлiм беру жүйесiндегi өзектi мəселенiң бiрi.  

Бiлiм беру саясатының тұжырымдамасына сай, шығармашылық тұрғыда ойлай алатын 
танымдық мəдениетi биiк, интеллектуалдық өресi жоғары, өзiн-өзi үнемi дамыта алатын 
белсенді қабілетті жастарды тəрбиелеуде тілдік пəндерді оқытудың жауапкершілігі ерекше. 

Бүгiнгi күнi өркениеттi əлем елдерiмен терезесi тең дəрежеге қол жеткiзген тəуелсiз 
Қазақстан Республикасының болашағы саяси-экономикалық факторлармен бiрге оның 
мемлекеттiк тiлiнiң тағдырына да тiкелей байланысты екендiгiне көз жетiп отыр. Тiл қашан 
да ұлт мəдениетiнiң, өнер-бiлiмiнiң тұғыры болып саналатындықтан, мемлекетіміздің 
əлемдік кеңістікте өзіндік тиісті орнын лайықты иеленуі үшін сол қоғамда өмір сүріп 
отырған халықтың өз елінің, өз Отанының тарихын, салт-дəстүрін, ұлы тұлғаларын біліп, 
құрмет тұтуы мемлекеттік тіл – қазақ тілін - үйренуін жəне оның оқытылу жайынан бастау 
алары белгілі. 

Əлемде жүріп жатқан жаһандану үрдісінінің ықпалы Қазақстан Республикасына да өз 
əсерін тигізуде. Осындай кең көлемді өзгерістер, білім мен ғылымның жаңа биіктерге 
көтерілуі еліміздің болашағы – жастар бойында білім мен біліктіліктің жаңа сапасын 
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қалыптастыруды талап етеді. Елбасы Н.Ə.Назарбаев: «Жаңа ғасыр – адамгершілік пен білім 
ғасыры, ал екеуінің де бастауы – мектеп»,- деген болатын өзінің Қазақстан дамуының 2030 
жылға дейін межелеген стратегиясында [1]. 

Бүгінгі өмір талабынан туындап отырған бұл мəселені мазмұнды жалғастыру – 
жоғары оқу орындары алдына қойылып отырған міндет. 

Сол себепті жаңа ғасырдың жаңа азаматын қалыптастыру үшін жоғары оқу 
орнындағы оқу-тəрбие процесінің деңгейін көтеруде ізгілендіру мен демократияландыруға 
көп көңіл бөлінуде. 

Ұстаз бен шəкірт арасындағы қарым-қатынас демократиялық ұстанымдарға 
құрылыуы тиіс. 

Ынтымақтастық педагогика талаптарына сай мұғалім білім бастауын көрсетіп, 
шəкіртке ізденіс жолдарын нұсқап шəкірттің өзінің əрекеттенуіне, нəтижеге қол жеткізуіне 
басшылық жасауы қажет. Мұндай ынтымақты бірлікте қызмет етуді халқымыз ертеде-ақ 
шешіп қойған сияқты, «Ұстазы мейірлі болса, шəкірті пейілді болар», - дейді халық 
даналығы. 

Оқу-тəрбие үрдісін ізгілендіру қағидасын басшылыққа алудағы мақсат – оқушыларды 
ынтымаққа, бірлікке, достыққа, адамгершілікке, елжандылыққа, отансүйгіштікке тəрбиелеу. 

2017 жылдың 31 қаңтарындағы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге 
қабілеттілік» атты Қазақстан халқына жолдауында Н.Ə.Назарбаев: «...Ең алдымен, білім беру 
жүйесінің рөлі өзгеруге тиіс. Біздің міндетіміз – білім беруді экономикалық өсудің жаңа 
моделінің орталық буынына айналдыру. Оқыту бағдарламаларын сыни ойлау қабілетін жəне 
өз бетімен іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажет. Сонымен бірге, IT-білімді, 
қаржылық сауаттылықты қалыптастыруға,  ұлтжандылықты дамытуға баса көңіл бөлу керек.  
...Қазақ тілінің басымдығы сақталады. Оның əрі қарай дамуына зор көңіл бөлінеді...»,- деген 
болатын [2]. 

Білім берудің мемлекеттік стандартының орыс аудиторияларында қазақ тілін оқытуға 
негізгі қойып отырған басты мақсаты – шəкірттерге қазақ тілін меңгерту, оларды туған 
республикамыздың тарихымен, тыныс-тіршілігімен, ұлағатты адамдарының еңбектерімен 
таныстыру. 

Мемлекеттік стандартта елтану мəселесіне үлкен назар аударылған.  
Сондықтан қазақ тiлi сабағында грамматикалық тұрғыда теориялық бiлiм берiп қана 

қоймай, тiлдiң күнделiктi өмiрде қолданылатын практикалық жағын да ескерген жөн.  
Бұл орайда сабақты түрлендiру арқылы мұғалiм бiрнеше мiндеттердi шешедi: 
а) сабақ процесiнде бүкiл тарау бойынша берiлген бiлiм түгелiмен қайталанады; 
ə) сабақ процесiнде бүкiл топ белсендi қатысады; 
б) студенттердің iзденiсi артып, түрлi əдебиеттердi, сөздiктердi студенттер өз бетiнше 

игередi; 
в) сұрақтарға қысқа жəне нақты жауап беруге үйренедi, сол арқылы алдағы емтиханға 

да дайындық жүргiзiледi; 
г) студенттер  мұғалiммен бiрге мəтінді талдап, жүйелеуге үйренедi; 
ғ) сабақты ойын түрiнде өткiзу арқылы студенттердің пəнге қызығушылығы мен 

ынтасын арттыруға болады; 
д) студенттердің өзiндiк жұмыстарын ұйымдастыруға  мүмкiндiк береді; 
е) студенттердің ынтымақтаса жұмыс iстеу дағдысы қалыптасады; 
ж) сабақта тестік тапсырмалар арқылы бүкіл топ студенттерінің білім-біліктерін 

бағалау мүмкiн болады.  
Қазiргi сабақтың типтерi мен түрлерi, оларға қойылатын талаптар жайлы елiмiзде 

көптеген педагог ғалымдар жылдар бойы iзденiс жасап келедi. Олардың сараптауынша 
сабақтың типтерi мен түрлерi бiрнеше бөлiмге бөлiнеді: 

а) Жаңа оқу материалын оқып-үйрену сабағы. Бұл типке лекция, баяндау, əңгiме 
түрiнде өтетiн сабақтар, кино, диафильм көрсету, теориялық мəлiметтер бойынша 
студенттердің өз бетiмен iзденуi негiзiнде өткiзiлетiн сабақ түрлерi жатады; 
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ə) Бiлiм, iскерлiк пен дағдыны жетiлдiру сабағы. Сабақтың бұл типi ауызша, жазбаша 
жаттығу, экскурсия сабағы сияқты өтедi; 

б) Аралас сабақ. Сабақтың бұл түрi жоғарыда айтылған сабақ типтерімен тығыз 
байланыса екі түрін де қамтиды; 

в) Бiлiмді жүйелеу, жинақтау сабағы. Бұл типке - семинар, практикум сабақтары 
жатады; 

г) Бағалау, бақылау, зачет сабақтары. Бұл сабақтар көбiнесе сұрақ -жауап тəсiлiне 
негiзделедi жəне қойылатын сұрақтар бiр студентке де, жалпы топқа да арналуы мүмкiн. 
Сұрақ түрлерi ауызша да, жазбаша да, тест орындау түрінде де болады. Əрбiр практикалық 
жұмыс бағамен не зачет түрiмен қорытындыланады.  

Сабақты оның типiне сай тиiстi əдiстемелiк əдiс-тəсiлдермен қамтамасыз етудi 
ойластыру мұғалiмнiң теориялық-əдiстемелiк дайындығынан көрiнедi. Сабақтардың тұрақты 
дидактикалық құрылысы типтерiне сай мына компоненттерден тұрады: актуализация, жаңа 
түсiнiктер беру жəне меңгерту. Актуализация бұрын өткен тақырыптардың мазмұнына жаңа 
көзқарас тұрғысынан қарап, кейін өткен ережелерге сүйеніп, талдау жасау, сабақтың жаңа 
көкейкесті мазмұнын ашу. Жаңа түсiнiктердi игерту - жаңа сабақ мазмұнын ұғындыру үшін 
қажетті, бұрыннан таныс ұғымдарды пайдалана отырып, жаңа сабақты түсiндiру, жаңа 
сөздерді есте сақтау шаларын қамтамасыз ету. 

Орыс аудиторияларында қазақ тілін оқытуда студенттердің тілге деген 
қызығушылығын, құрмеін дамыту үшін мəтіннің алар орны ерекше. 

Тіл үйретуде дыбыстармен, жекелеген сөздермен, сөздіктермен жұмыс істеп, 
грамматикалық ережелерді ұғындыру студенттің тілге деген ынтасын оятуға аздық етеді. 
Сондықтан да мемлекеттік стандарт нұсқап отырғандай, «танымасын сыйламас», - деген 
дана халқымыздың ұлағатты пікірін басшылыққа ала отырып, өз тəжірибемізде елтану 
мəселелерін тек сабақта ғана емес, студенттердің оқытушымен бірлесе отырып істейтін 
жұмыстарында (ОСӨЖ), үйірме, студенттердің өздік жұмыстарында (СӨЖ) жəне сабақтан 
тыс шараларда да ерекше назарда ұстап, көңіл бөліп отырамыз. 

Бұл орайда көмекке мəтіндер келетіні айқын. Топтағы студентердің қазақ тілін білу 
деңгейлерін есепке ала отырып, оларды топшаларға бөліп көп деңгейлі тапсырмалар 
орындауға тырысамыз. Сөзіміз дəлелді болу үшін төменде өткізген сабағымыздың үлгісінен 
үзінді беріп отырмыз. 

 
Тақырып: Менің Отаным – Қазақстан. 
Сабақтың мақсаты: 
 
1. Бiлiмдiлiк: “Менiң Отаным - Қазақстан” модулiндегi тақырыптар бойынша 

алған бiлiмдерiн байқау, сұрақтарға жауап беру, ойды жүйелеп айту дағдысын 
қалыптастыру. Студенттерді өлеңдердi мəнерлеп оқуға, мақал-мəтел айтуға төселдiру, сын 
есiмдi қайталау. 

 
2. Дамытушылық: . Студенттердің өткен сабақтарды қайталай келiп, ойларын 

тақырыпқа байланысты дамытуын, өз ойларын еркiн жеткiзуiн қалыптастыру. 
 
 

3. Тəрбиелiк: Өз Отанын, халқын, жерiн сүюге, Қазақстанның мемлекеттiк рəміздерiн 
құрметтеуге тəрбиелеу. 

 
Грамматика: Сын есiм. 
Əдiсi:  Топпен жұмыс, сөйлесу, жазу жұмысы əдiсi, мақалдар айту, мəнерлеп өлең оқу, 

сұрақ-жауап, əн салу. 
Сабақтың көрнекiлiгi:  Карточкалар, мақалдар жазылған плакаттар, буклеттер. 
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Сабақтың барысы: 
1) Ұйымдастыру кезеңi. 
2) Отан туралы өлең шумақтарын жатқа оқу (үй тапсырмасы). 
3) Мəтінмен жұмыс. Менің Отаным – Қазақстан. 
 
Қазақстан - көп ұлтты, егемендi мемлекет. Халқының саны -17 млн. Қазақ елiнде 

тұратын адамдардың Отаны - Қазақстан мемлекетi. 1991 жылы  1желтоқсанда Президент 
сайлауы болды. Тұңғыш президент болып Нұрсұлтан Назарбаев сайланды. 1991 жылы 16 
желтоқсанда Қазақстан тəуелсiз ел болып жарияланды. 1992 жылы Қазақстан 
Республикасының  Елтаңбасы, мемлекеттiк Туы жəне Əнұраны бекiтiлді.  

Қазақстан – 100-ден астам ұлттың мекені, халықтар достығының бесігі. 
Қазақстан - құқықтық мемлекет. Қазақстанда 30 мемлекеттiң елшiлiгi бар. 

Қазақстанның негiзгi халқы - қазақ халқы. Қазақстан қазiр дүние жүзi мемлекеттерiмен 
экономикалық жəне мəдени байланыстар жасауда. Ал, 1993 жылы қараша айында ұлттық 
ақша - теңге айналымға түстi. Теңгеде қазақ халқының ұлы адамдары бейнеленген. 

Қазақстанның бас қаласы жəне астанасы — Астана қаласы. Астана Сарыарқа    
даласында, Есiлдiң жағасында орналасқан. Қазiр Астана - өте əдемі қала.  

Қазақ жері – Ақ Жайықтан Алтайға дейінгі жəне Сібір даласынан Тянь-Шань 
тауларына дейінгі аралықты алып жатқан кең байтақ өлке. Бiздiң жерiмізде 11000 өзен, 7000 
көл мен су қоймалары, 210 аудан бар. 1 млн. гектар жердi орман алып жатыр. 

Қазақ өлкесі - пайдалы кендерге өте бай. Қазақстанның табиғаты əдемi, бiз өз 
Отанымыздың табиғатын сүйемiз! 

Бiз Қазақстан азаматы екенiмiздi мақтан етеміз! Дербес, тəуелсiз ел болу қандай 
бакыт! Бүгiнгi Қазақстан бiлiмдi, дербес, жоғары мəдениеттi, дамыған ел. Гүлдей бер, 
Қазақстан - менiң Отаным! 

Мəтiн бойынша сұрақ-жауап. 
 
- Бұл мəтінде не туралы айтылған? 
- Бұл мəтiндi қандай бөлiмдерге бөлуге болады? 
- Қазақ елiнде тұратын адамдардың Отаны - қай мемлекет? 
Мəтiн бойынша топпен жұмыс. 
 
Əр топтың жетекшісі 4 тапсырманың бiреуiн суырьш алады. 
І топқа - Қазақстан мемлекетi. 
II топқа - Қазақстан рəмiздерi жəне ұлттық ақша. 
III топқа - Астана, Алматы, Орал қалалары туралы. 
ІҮ топқа - Қазақстанның табиғат байлығы. 
Əр топ студенттері өз тақырыбы бойынша бiр-бiрiмен сөйлеседi. 
Мəтiндегi сын есiмдердi табады. Сөйлем түрлерін айырады. 
Тақтамен жұмыс. 
 
Сөйлемдердi толықтыру. Қай топтьң варианты көп? 
1. Қазақ елi менiң Отаным, өйткенi... 
2. Мен Қазақстан жерiнде туғаныма қуанамын да, мақтанамын да, өйткенi... 
3. Қазакстан мемлекетiнiң  өз ақшасы, өз рəмiздерi бар, өйткенi... 
-Ал, мына сөйлемдер дұрыс па? 
(Сұрақтар жауап ауызша алынады). 
 
Қазақстанның ұлттық ақшасы - сом. 
Қазақстанда 25 млн. халық тұрады. 
Қазақстанның рəмiздерi 1998 жылы қабылданды. 
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Студенттердің жазбаша сауатын қалыптастыру мақсатында көру диктантын жүргізу 
де тиімді.  

Көру диктанты 
 

Мен Отанымды сүйемiн. Мен оның азаматымын. Мен Қазақстан азаматы екенiмдi 
мақтан етемін. Өйткенi, Қазақстан - бейбiтсүйгiш ел! Ол – халықтар достығының 
таңғажайып мекені! Жаса, менiң Қазақтаным! 

Мəтіндi бiр мəрте өзiм оқимын, сосын 1-2 студент оқиды. 1 минуттан соң, 
дəптерлерiне жазады. Жазып болған соң, тақтадағы мəтін ашылып, өз қателерін өздері 
тексереді. 

Əр топ өз тапсырмалары бойынша Қазақстанға жарнама жасайды. 
Студенттерді ауызекі тез сөйлеуге үйретуде тірек сызбалардың да ролі зор. Мысалы: 

 
Мемлекеттiк рəмiздер  

 
егемендi  
 
дербес     республика  
тəуелсiз 
көп ұлтты 
 

 
 
алтын күн 

 
Қазақстан     дала қыраны    бейнеленген 
байрағында 

ұлттық өрнек 
 

 
шаңырақ 

 
Елтаңбада    екі пырақ     бейнеленген  
     «Қазақстан» деген жазу 

 
 
 
туған елді 
жерді  

Мемлекеттік     тəуелсіздікті     жырлайды 
əнұран 

достықты 
 
 
егемендіктігін 

Ұлттық теңге    тəуелсіздігін     білдіреді 
еліміздің      
экономикалық 
қарым-қатынасын 

 
Қорыта айтқанда, тілді оқыту – тіл үйрету ғана емес, сол тілді иеленген халықтың 

болмысы, салт-санасы, мəдениеті туралы ұғым беріп, сол елдің тарихымен, географиялық 
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ерекшеліктерімен, экономикасымен жəне əлемдік кеңістіктегі саяси ролімен таныстыру 
болып табылады. 

Курс соңында студенттер: 
- өзіндік ойларын еркін жеткізе білуге дағдыланады; 
- грамматикалық ережелермен қатар, лексикалық тапсырмаларға жүйелі талдау 

жасауға (мəтінді бөлімдерге бөлуге, оларға ат қоюға, диалог құрастыруға, жалпы қорытынды 
жасауға т.б.) үйренеді; 

- жұппен, топпен жұмыс істеуге үйренеді, өзгенің пікірін құрметтеуге дағдыланады; 
- көркем мəтін бойынша қосымша əдебиеттерден, интернеттен қазақша, орысша 

мəліметтер əкелуге жаттығады; 
- өз Отанына деген сүйіспеншілік сезімдері қалыптасады, оны құрметтеуге 

дағдыланады. 
 

Пайдаланылған əдебиеттер: 
 

1.Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына жолдауы «Жаңа əлемдегі 
жаңа Қазақстан». Астана – 2007. 

2.Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы. 2017 жылғы 31 
қаңтар/http://www.akorda.kz/ 

3.Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңы. Астана - 2007. 
4.Қазақстан Республикасы Білім жəне Ғылым министрлігінің жоғарғы жəне кəсіптік 

білім мекемелеріне арналған «Типтік оқу бағдарламалары». Алматы – 2005. 
5.Н.Оралбаева, Х.Есенов, С.Хайруллина «Изучаем казахский язык». Алматы – 1989. 
 

 
 

ИНТЕРНЕТ-КУЛЬТУРА ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 
 

Шонбаева С. Т. 
 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск. 
 

Статья посвящена интернет-культуре как важному социальному феномену 
современности. Рассматриваются механизмы формирования интернет-культуры как фактора 
обеспечения информационной безопасности в сети интернет детей и подростков. 

Интенсивное развитие информационно-коммуникационных технологий в конце XX - 
начале XXI века стало причиной появления и развития новых способов получения 
социокультурного опыта, в частности-глобальная компьютерная сеть Интернет.  

Сегодня интернетом пользуется практически каждый человек, включая и детей и 
взрослых. Безусловно, это великое изобретение, ведь с его помощью человек общается, 
развлекается, учится и развивается. Да и представить современный мир без интернета теперь 
просто невозможно. Однако влияние сети Интернет на человека имеет «амбивалентный 
характер», т.е. может как способствовать, так и препятствовать позитивному развитию. 
Вместе с интернетом на ребенка с его неокрепшей психикой обрушивается масса негатива 
(жестокие игры, насыщенные насилием; современные фильмы, сюжет которых построен на 
убийствах и терроре).  Интернет, наполненный не только полезными, но и явно вредными 
для ребенка сайтами, - все это не самым благоприятным образом воздействует на наших 
детей.  

Активное развитие Интернета, рост числа его пользователей, омоложение интернет-
аудитории, масштабность  и изощренность современных интернет-угроз  неизбежно 
приводят к постановке вопроса о важности регулирования поведения в Интернете, то есть 
формировании  Интернет - культуры пользователей (в особенности – детей и подростков), 
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которая бы способствовала обеспечению информационной безопасности детей и подростков 
в сети интернет.  

Интернет-культура (англ.  Internet culture) — культура подачи информации и культура 
общения пользователей в Интернете. Как глобальный феномен интернет-культура 
(киберкультура пользователей Интернета) возникла благодаря Интернету и приобрела 
признаки обособленного общественного явления в рамках человеческой цивилизации. В 
понятие интернет-культуры могут входить самые разные аспекты. Интернет дал людям 
богатый инструментарий и возможность каждому выразить себя индивидуально в 
глобальном информационном пространстве. 

Зачастую дети принимают все, что видят в Интернете, за чистую монету.  
Информационная безопасность детей – это состояние защищенности детей, при 

котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией, в том числе 
распространяемой в сети Интернет, вреда их здоровью, физическому, психическому, 
духовному и нравственному развитию. Преодолеть нежелательное воздействие компьютера 
возможно только совместными усилиями учителей, родителей и самих детей. 

Интернет-культура связана с формированием у индивидов особого этикета поведения 
в Сети – нетикета, согласно которому неприемлемыми являются оскорбления, переход на 
личности, преднамеренный отход от темы обсуждения, реклама и самореклама в местах, не 
отведенных для этого; дезинформация, клевета, плагиат, рассылка спама и т. п. Таким 
образом, нетикет регулирует манеры поведения в Интернете.  

Правила Интернет-безопасности и Интернет-этики для детей и подростков 
 - Никогда не давайте частной информации о себе (фамилию, номер телефона, адрес, 

номер школы) без разрешения родителей. 
- Если кто-либо говорит вам, присылает вам, или вы сами обнаружили в сети что-либо 

смущающее вас, не старайтесь разобраться в этом самостоятельно. Обратитесь к родителям 
или учителям - они знают, что надо делать. 

- Встреча в реальной жизни со знакомыми по Интернет-общению не является очень 
хорошей идеей, поскольку люди могут быть разными в электронном общении и при 
реальной встрече. Если вы все же хотите встретиться с ними, сообщите об этом родителям, и 
пусть они пойдут на первую встречу вместе с вами. 

- Не открывайте письма электронной почты, файлы или Web-страницы, полученные 
от людей, которых вы реально не знаете или не доверяете им. 

- Никому не давайте свой пароль, за исключением взрослых вашей семьи. 
- Всегда придерживайтесь семейных правил Интернет-безопасности: они разработаны 

для того, чтобы вы чувствовали себя комфортно и безопасно в сети. 
- Никогда не делайте того, что может стоить денег вашей семье, кроме случаев, когда 

рядом с вами родители. 
- Всегда будьте вежливыми в электронной переписке, и ваши корреспонденты будут 

вежливыми с вами. 
- В электронных письмах не применяйте текст, набранный в ВЕРХНЕМ РЕГИСТРЕ - 

это воспринимается в сети как крик, и может расстроить вашего собеседника. 
- Не присылайте в письме информацию большого объема (картинки, фотографии и 

т.п.) без предварительной договоренности с вашим собеседником. 
- Не рассылайте писем с какой-либо информацией незнакомым людям без их просьбы 

- это воспринимается как "спам", и обычно досаждает пользователям сети. 
- Всегда ведите себя в сети так, как бы вы хотели, чтобы вели себя с вами! 
10 заповедей этикет интернета 
1. Помните о человеке! Не забывайте, что даже через посредство интернета вы 

общаетесь с живым человеком. А часто - со многими людьми одновременно... Не позволяйте 
одурманить себя атмосферой анонимности и вседозволенности - помните, что на другом 
конце провода такой же человек, как и вы... Сочиняя электронное послание, представьте, что 



111 

  

все это говорите человеку прямо в лицо - и старайтесь, чтобы при этом вам не было стыдно 
за свои слова. Отсюда - второе правило: 

2. Следуйте в Сети тем же правилам, которым вы следуете в реальной жизни. 
Нарушение законов человеческого общения, моральных правил или норм общественной 
жизни Сети, возможно, и пройдет для вас относительно безнаказанным... Но будет ли при 
этом чиста ваша совесть? Однако не забывайте при этом и о третьем правиле: 

3. Помните, что вы находитесь в киберпространстве! Его границы куда шире, чем 
границы привычного нам человеческого общества, и в разных его частях могут действовать 
свои законы. Поэтому, сталкиваясь с новым для вас видом общения в Сети, изучайте его 
законы и признавайте их приоритет. Скажем, в любой группе новостей, форуме существуют 
собственные, локальные правила (rules) - ознакомьтесь с ними, прежде, чем отправлять свое 
первое сообщение! А главное - помните о неписаных правилах: например, правиле 
четвертом: 

4. Бережно относитесь ко времени и мнению других людей! Обращайтесь за помощью 
только тогда, когда это действительно необходимо - и в этом случае вы всегда можете 
рассчитывать на помощь и поддержку ваших коллег. Однако не дергайте других 
пользователей по пустяками - иначе в конце концов с вами просто перестанут общаться. 
Помните, что сетевое время не только ограничено, но и для многих весьма дорого! И, 
помимо ваших проблем, у ваших собеседников могут быть еще и собственные... Однако этот 
принцип имеет и оборотную сторону, зафиксированному в правиле пятом: 

5. Старайтесь выглядеть достойно в глазах своих собеседников! Не экономьте свое 
время на "условностях" типа правил хорошего тона или, скажем, правил грамматики и 
орфографии. 

Из этого правило вытекает и правило шестое: 
6. Не пренебрегайте советами знатоков и делитесь своими знаниями с другими! 

Будьте благодарны тем, кто тратит свое время, отвечая на ваши вопросы. Но и сами, получив 
письмо с вопросом от другого пользователя, не спешите отправлять это послание в 
мусорную корзину, каким бы нелепым и наивным оно не казалось. Отсюда - правило 
седьмое: 

7. Вступать в дискуссии никакой этикет не запрещает, однако не опускайтесь до 
брани и ругательств - пусть даже ваш визави сознательно провоцирует вас на это. 

8. Относитесь с уважением не только к своей, но и к чужой приватности! Если вы по 
каким-то причинам хотите сохранять анонимность в Сети, признавайте эти права и за вашим 
собеседником. Более того - он имеет право на анонимность и приватность, даже если вы 
выступаете "с открытым забралом". Побочное следствие из этого правила: не публикуйте 
информацию из ваших приватных писем без согласия их отправителей, не копайтесь в чужих 
почтовых ящиках и, в конечном итоге, в чужих компьютерах! Господа хакеры, это относится 
непосредственно к вам... Как и следующее правило: 

9. Не злоупотребляйте своей властью и влиянием в Сети! Завоевать доверие трудно, а 
потерять - так легко! 

И наконец - последнее, самое главное правило: 
10. Будьте терпимы к недостаткам окружающих вас людей! Не смотрите на то, 

соблюдают или нет ваши собеседники правила сетевого этикета, соблюдайте их сами! В 
конце концов, предельно вежливо порекомендуйте собеседнику ознакомиться с этими 
правилами... 

Воспитание интернет - культуры должно рождать понимание того, что интернет – 
лишь часть жизни, а не главный подарок за хорошее поведение. Ошибкой многих родителей 
является усугубление стремления ребенка к интернету: «если выучишь все уроки, можно 
будет поиграть в интернете», «ты еще маленький» и т.д. Как известно, «запретный плод – 
сладок». 

Неоходимо быть готовыми рационально объяснить и доказать ребенку необходимость 
таких ограничений. Вспомните, что на вас самих запрет действовал удручающе и порождал 
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внутренний протест. Более понятными и психологически приемлемыми будут позитивные 
аргументы. Например, интернет нужен папе для работы, за которую он получает деньги.  

Также очень важно при удобном случае сопоставлять виртуальный мир интернета и 
реальный мир. Ребенок должен почувствовать, что интернет лишь инструмент, 
расширяющий наши возможности. Это ощущение можно укрепить с помощью практической 
деятельности. Например, вместе с ребенком найти в интернете картинку-раскраску, 
распечатать на принтере и раскрасить.  

Использование только средств воспитательной работы без организации действенного 
контроля – это практически бесполезное занятие. Точно так же как и использование 
репрессивных средств контроля без организации воспитательной работы. Только в единстве 
данных средств мы сможем помочь нашим детям чувствовать себя в безопасности и оградить 
их от влияния злоумышленников. 
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Образование и наука в век технологических достижений и внедрения инноваций 

должны находиться в авангарде преобразований. Именно новые образовательные стратегии, 
высокий уровень человеческого капитала привели к процветанию экономики ведущих 
государств мира. Поэтому не случайно, система образования Казахстана находится под 
пристальным вниманием государства и Президента страны.  

Современный этап модернизации казахстанской системы образования и науки 
предполагает доступность для каждого качественного дошкольного воспитания и школьного 
образования, возможность получить новые профессиональные навыки в колледже и 
университете, развить исследовательские и творческие компетенции.Для реализации новых 
образовательных стратегий создана законодательная основа, в рамках Закона Республики 
Казахстан "О науке", который  открывает новые возможности для передовых научных 
достижений, ЗаконРеспублики Казахстан «Об образовании» регламентирует  поэтапный 
переход на обновленное содержание школьного образования, дуальное обучение, получение 
первой рабочей профессии в колледжах бесплатно, переход от государственной аттестации к 
независимой аккредитации колледжей и вузов, особый статус и государственная поддержка 
молодежи обозначены в новом Законе Республики Казахстан "О государственной 
молодежной политике"[1.С.20]. Для реформирования системы, на современном этапе 
возникает острая потребность в более широком осмыслении роли   образования в 
общественной жизни,  его взаимосвязанности с явлениями социально-политического, 
экономического и культурного порядка. При этом, немало важное значение имеет обращение 
к традициям развития системы образования в предшествующие периоды, в частности  
советский период. Система образования в Казахстане  в Советский период накопила богатый 
опыт. Изучение данного опыта, анализ его структурных элементов, принципов организации 
способствует постижению исторических закономерностей развития народного образования в 
целом. Изучение периода  шестидесятых, семидесятых и первой половины восьмидесятых 
годов ХХ века представляет определенную  ценность для современности. Тем  более, когда 
существуют публикации, где отрицается  позитивный опыт, накопленный в годы 
существования СССР, что является не достоверным, не объективным взглядом.Ведь,именно 
в эти годы,  происходит переход ко всеобщему среднему образованию,  вводится 
обеспечение учащихся младших классов бесплатными учебниками,   разрабатываются новые 
учебные программы,  планы. Сложившееся в СССР к середине 50-х гг. индустриальное 
общество раннего социализма вступило в период устойчивого развития, начался отход от 
жесткой сталинской политики. Высокие темпы экономического роста привели к тому, что 
только за 7 лет, с 1960 по 1967 гг., производственные фонды удвоились. Стал актуальным 
вопрос технического перевооружения  предприятий, внедрение новых технологий, 
электрификации, механизации и автоматизации производства [2, С.259].Это предъявляло 
новые требования к образовательному уровню населения. Эти высокие темпы развития 
позволяли сделать вывод о завершении строительства коммунизма к 80-м годам.  В начале 
70-х годов происходило свертывание этих реформ и  уже во второй половине 70-х годов 
отрицательные тенденции стали проявлять более ощутимо. В Казахстане, наряду с 
нарастанием индустриального потенциала, четко обозначилась сырьевая направленность 
промышленности [3, С.261].   Но вместе с тем, индустриальное развитие способствовало 
процессу урбанизации в республике: возникали новые города, росла численность населения 
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в городах, хотя некоторые области продолжали оставаться аграрными.  О нарастании 
кризисных явлений говорит и то, что в государстве начали приниматься программы, которые 
принимали форму кампаний. Задачей  этих кампаний была попытка решить провалы в  
социальной политике.  Образовательная система, являясь частью государственной политики,  
не могла развиваться в отрыве от жизни всего общества. Процессы,  происходившие в 
экономике и обществе, находили свое отражение и в развитии сферы образования. Оно  
выполняло экономические  и политические задачи, поставленные перед ним партией, 
которая возглавляло в то время государство и несло на себе отпечаток проблем, которые 
переживало в то время общество. [4, С.101]. Однако, достижения были немалые и они 
являются   базовой основой для развития образования современного периода. Современное 
геополитическое, экономическое и социальное состояние казахстанского общества, 
интеграция в мировое образовательное пространство требует модернизации системы образо-
вания Республики Казахстан. И не случайно в Послании Президента Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная 
конкурентоспособность», четвертый приоритет это - улучшение качества человеческого 
капитала.Ставится задачаизменения  роли системы образования как центрального звена 
новой модели экономического роста. Новые учебные программы направлены на развитие 
способностей критического мышления и навыков самостоятельного поиска 
информации.Наряду с этим большое внимание уделяется формированию IT-знаний, 
финансовой грамотности и воспитанию патриотизма молодежи. Ставится цель сократить 
разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами. Для достижения 
общенационального прогресса готовится программа поэтапного перехода на трехъязычное 
образование, сохраняя доминирующую позицию казахского языка, ставится задача 
поэтапного внедренияанглийского языка. При этом особое внимание уделяется решению 
проблемы дефицита квалифицированных англоязычных педагогов.  С 2017 года по 
инициативе Президента начинается реализация проекта "Бесплатное профессионально-
техническое образование для всех". Проект предусматривает в первую очередь бесплатное 
образование для безработной и самозанятой молодежи, а также людей трудоспособного 
возраста, не имеющих профессионального образования. И как говорит Президент это даст 
импульс развитию системы профессионального образования для подготовки специалистов 
новых производств в рамках обозначенной экономики. Вместе с тем, решение этой задачи 
требует обновление профессиональных стандартов в соответствии с требованиями рынка 
труда и передовым мировым опытом обучения на производстве.Наряду с этим уделено 
особое внимание качеству системы высшего образования. Президентом ставится задача 
усиления контроля и требования в отношении кадрового состава высших учебных заведений, 
уровня их материально-технического обеспечения и образовательных программ[5, С.11]. 
Таким образом, мы видим, что на каждом этапе исторического развития именно образование 
играет ключевую роль, поэтому сохранение и приумножение его лучших традиций является 
насущной задачей современности. 
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2006 жылы қазан айында өткен Қазақстан халықтар ассамблеясының ХІІ 

құрылтайындаЕлбасымыз Н.Ə.Назарбаев алғаш рет«Үштұғырлы тіл» атты мəдени жобасын 
жария еткен болатын. Бұл жобаны жариялау кезінде үштұғырлы тіл саясатының уақыттан 
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беру жүйесінде «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пəнін ағылшын тілінде 
меңгеру тапсырмасы қойылды. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың даму жылдамдығы жəне оның пəн 
ретіндегі мазмұны басқа пəндерге қарағанда үнемі өзгеріс үстінде. Əдебиеттердің жазылуы, 
олардың орыс, мемлекеттік тілдерге аударылуы қарқынды өзгерістергі саланың 
жылдамдығына ілесе алмайтындығын практикадан көруге болады. Мұндай жағдайда 
материалды уақтылы меңгеру үшін, контенттің жазылу тілін жақсы меңгерген дұрыс. 
Сондықтан да «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пəннің ағылшын тілінде 
оқытуға ауыстырылуы практикадан туындаған қажеттілік, заңдылық болып табылады. 

Əлемдік тəжірибеде пəнді басқа тіл арқылы меңгерудің 15- ке жуық əдісі 
бар.Солардың ішінде CLIL əдісі орта, жоғарғы жəне арнаулы білім жүйесінде жиі 
қолданылатын əдісі. Content and Language Integrated Learning(CLIL) немесе пəн мен тіл 
біріктірілген оқыту əдісі ағылшын тілін(немесе басқа шет тілін) жəне арнаулы пəндерді 
меңгеруді біріктіреді.  

CLIL əдісін көптілді білім беру саласындағы ғалым Дэвид Марш 1994 жылы 
Еуропадағы тілдік білім берудің жағдайы туралы зерттеулерді үйлестіру жұмысының 
барысында қолданысқа енгізген [1]. 

Бұл əдістеменің негізгі ерекшелігі, тілді білу пəннің мамұнын меңгерудің негізгі 
құралына айналады. Соның ішінде арнаулы мəтінге жəне пəндік терминалогияға аса көңіл 
бөлінеді.  

Бұл əдістемені қолдану тəжірибесі көрсеткендей, оқыту курсынжобалау барысында 
CLIL  əдістемесіндегі  4 «С» ескерілуі керек: 

Сontеnt (мазмұны) – пəнді облыстағы дамытылатын білімдер, знания, қабілет, 
дағдылар.  

Сommunicаtion (қарым-қатынас) – оқыту барысында шет тілін қолдану, соның ішінде 
оның қолданылуына негізгі көңіл бөлінеді. 

Сognition (ойлау қабілеттері) – жалпы көзқарастарды қалыптастыратын танымдық 
жəне ойлау қабілеттерін дамыту.  

Сulturе (мəдениеттанушылық білімдер) – өзін белгілі бір мəдениеттің бөлігі ретінде 
қарастыра отырып, арльтернативті мəдениеттердің бар екендігін мойындау. 

Пəнді ағылшын тілінде CLIL əдістемесімен оқыту кезінде пəннің негізгі  мақсатынан 
бөлек, тілдік мақсат қойылуы керек. Яғни тақырыпты меңгерумен қатар тіл меңгеруге 
қойылатын мақсат көрсетілуі тиіс. Мұнда алдыңғы 4 аспект жəне тілдік дағдыларды 
дамытуға арналған мақсат қойылады. Сондықтан əрбір сабақта тыңдау, оқу, сөйлеу, жазу 
сияқты тілдік дағдыларды дамыту құралдары қолданылуы тиіс. 
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Тыңдау- тілді меңгеру кезіндегі ең маңызды əдістердің бірі. Тыңдауды бейнеқатар 
арқылы көрсету визульды есте сақтауға мүмкіндік береді. Яғни дыбыстық файлдың орнына 
бейнеролик көрсету адамның визуальды жəне аудиальды қабылдауын қатар қолдану 
мүмкіндігін береді. Оған «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пəнініңдəріс 
сабақтарында қолданылатын бейнероликтерді мысалға келтіруге болады. 

Оқу дағдысын дамытуда, мəтінді қысқа мағыналық бөліктерге бөліп оқыту ыңғайлы. 
Оқу барысында студент негізгі контентті меңгеріп қана қоймай, жаңа сөздерді, соның ішінде 
пəндік аймаққа қатысты терминдерді меңгереді жəне тілдегі граматикалық құрылымдарды 
шыңдай алады.Сөйлеу кезінде ойды жеткізуге, қарапайым тілмен баяндауға жəне сөйлеу 
еркіндігіне көңіл бөліп, граматиканы екінші орынға қою керек. 

Тілдік дағдыларды қалыптастыруға арналған тапсырмаларды орындау алдында пəннің 
тақырыбы бойынша жаңа терминдерді түсіндіріп алу маңызды. Бұл процесті əртүрлі активті 
əдістермен, визуальді құралдармен ұйымдастыруға болды. 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пəнінде оқу дағдысын 
қалыптастыру, дамыту студенттің өзіндік жұмыстары(СӨЖ) жəне оқытушымер студенттің 
өзіндік жұмыстарында (ОСӨЖ) жүзере асырылады. Белгілі бір тақырыпта эссе, реферат 
немесе конспект орындап, ол бойынша ауызша айту арқылы оқу жəне сөйлеу дағдысын қатар 
дамытуға болады. ОСӨЖ ұйымдастыру барысында активті оқыту əдістерін қолдану 
тақырыпты меңгеруді жеңілдетеді. 

Жазу – лексикалық жəне граматикалық дағдылар қатар дамытылатын қызмет болып 
табылады. Жазу дағдысы дəріс сабақтарында тезис жазу барысында, қолданбалы 
бағдарламалармен жұмыс барысында қалыптастырылады. 

«Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пəнін ағылшын тілінде оқытуда 
компьютермен жұмыс барысында негізгі бағдарламалық интерфейстің ағылшын тілінде 
болуы міндетті. Бұл тілді кіріктіре меңгеруде қосымша мүмкіндіктер береді. 

Оқытылатын топтың тілдік деңгейінің əртүрлі болуын немесе жеткілікті деңгейде 
болмауын, өз тілінде еркін ойлау мүмкіндігі болмағандықтан меңгеру жылдамдығының 
төмендеуін ағылшын тілінде оқытудың қиыншылықтарына жатқызуға болады. Осы орайда 
пəнді ағылшын тілінде оқытуда CLIL əдісін қоданудың артықшылығы көп. 

Сонымен пəнді негізгі оқыту тілінен өзге тілде беру оқытушының үлкен арнаулы 
дайындығын, оқу материалдарының тілді меңгеруге қатысты жасалуын, мақсаттың дұрыс 
қойылуын талап етеді.CLIL əдісін қолдану пəн арқылы тілді меңгеру жəне тіл арқылы пəнді 
меңгеру мүмкіндігін береді. Сабақ барысында немесе өзіндік жұмыстар орындау кезінде 
топпен, жұппен жұмыс істеу оқушыларды шыдамдылыққа, өзінің 
көзқарасынажауапкершілікпен қарауға, оқу процесін тек стандартты түрде қарастырмай, 
нақты өмірменбайланыстырып, жақындатуға үйретеді. Бұл өз кезегінде болашақ маманның 
ақпаратты-коммуникациялық, тілдік кəсіби жəне коммуникациялық, жеке құзіреттіліктерін 
дамытады жəне қалыптастырады. 
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В условиях новых вызовов и угроз, стоящих перед страной, Президентом страны 

Н.А.Назарбаевым в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой глобальной реальности: 
рост, реформы, развитие» поставлены перед казахстанцами новые глобальные задачи, 
которые во многом осуществимы при наличии патриотичной молодежи, способной 
принимать верные решения, брать на себя ответственность за свою жизнь и судьбу страны. 

Сегодня молодежная политика находится на новом этапе своего развития. Основная 
задача государственной молодежной политики, согласно новому Закону РК «О 
государственной молодежной политике», состоит в том, чтобы создать условия для 
всестороннего развития казахстанской молодежи, организовать высокую степень 
вовлеченности молодежи в процессы принятия решений, обеспечить защиту прав и 
интересов молодых казахстанцев, воспитать патриотичных граждан. Патриотическое 
воспитание - важнейший аспект государственной молодежной политики, потому как 
патриотизм - это одно из наиболее глубоких человеческих чувств, являющихся духовным 
фундаментом общественного и государственного развития, опорой жизнестойкости страны и 
залогом ее конкурентоспособности.  

Важным результатом формирования гражданской нации в Казахстане должно стать 
зрелое гражданское общество. Гражданская нация и гражданское общество тесно связаны 
между собой, взаимно предполагают друг друга и не могут существовать друг без друга. В 
социальном плане это связано с тем, что и гражданская нация и гражданское общество 
основаны на горизонтальных, а не на вертикальных связях в обществе. Сегодня этническая 
политика Казахстана в тесном единстве с надэтнической направлена на развитие 
поликультурного сознания казахстанцев, на их идентифицикацию с государством. 

23 мая 1996 года была одобрена «Концепция формирования государственной 
идентичности Республики Казахстан». В Концепции отмечалось: «...Основными идеями 
государства должны стать единство народа, гражданский мир, социальная стабильность, 
межнациональное и межконфессиональное согласие, компромисс и терпимость. В обществе 
должны утвердиться духовные ценности, основанные на общечеловеческих нормах морали, 
национальных традициях, воспитывающие гражданскую ответственность и патриотизм...». 

Патриотическое воспитание молодежи - это часть государственной молодежной 
политики страны. Быть патриотом своей страны - всегда большая честь для любого человека, 
имеющего гордость и собственное достоинство. Но патриотами не рождаются, ими 
становятся. Причем патриотическое воспитание в уверенно развивающемся государстве не 
следует оценивать только как творческий процесс. Это еще и борьба за молодежь, будущее 
страны, борьба против таких негативных явлений, как вынужденная миграция, рост 
преступности, наркомании, алкоголизма и экстремистских настроений. 

Казахстан государство с полиэтничной и проликонфессиональной общественной 
структурой стремится к созданию единой идеологии, основанной на патриотизме, любви к 
своей земле. Это достаточно сложная задача, требующая последовательности, целостности и 
сохранения единства и общественного согласия. Формированию и укреплению патриотизма 
подчинена Государственная программа патриотического воспитания граждан Республики 
Казахстан на 2006-2008 годы, цель которой формирование у граждан высокого 
патриотического сознания, чувства гордости за свою страну, воспитание готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов 
Родины посредством целенаправленного развития системы патриотического 
воспитания. Основным приоритетом национальной идеологии Казахстана, на наш взгляд, 
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является способствование государственной власти проводить политику реализации основной 
стратегической конституционной задачи - «утверждать себя демократическим, светским, 
правовым и социальным государством, высшими ценностями которого является человек, его 
жизнь права и свободы» [1]. 

Кроме того, задача патриотического воспитания молодежи заключается в том, чтобы 
показать подрастающему поколению смысл, содержание и цели действующих в Казахстане 
религиозных объединений. Необходимо создание новой системы воспитания казахстанского 
патриотизма. Пропаганда национальной идеологии, воспитания казахстанцев при помощи 
стимулирования развития национальных культур, языков, обычаев и традиции, воспитания 
национального патриотизма на примере исторического сознания казахского и других 
этносов, проживающих на территории Казахстана. Такая идеология будет способствовать 
решению проблем укрепления политической независимости Казахстана, этнополитической и 
этнокультурной общности казахстанцев, нравственного, физического и экологического 
оздоровления населения. Она активно выступает против шовинизма, сепаратизма, 
национализма, проявлений трайбализма и национальной замкнутости. Важно, чтобы 
государственная идеология выступила в качестве оздоровляющей духовной силы во всех 
сферах жизни казахстанского общества. 

Следует также отметить, что стержнем новой идеологии Казахстана выступает 
духовное и историческое наследие казахского этноса. Она обогащается путем использования 
гуманистического, нравственного потенциала всего полиэтнического народа Казахстана. 
Насколько мы сегодня заложим основные принципы любви к нашей Родине - суверенному 
Казахстану, настолько завтра, будущее поколения воплотят в реальность наши мечты и 
надежды. К.Бурханов отметил, что «Каждый гражданин благодаря самосознанию может 
способствовать реализации государственной идеологии, которая необходима обществу. Но 
необходимо отметить, что существует проблема формирования государственного 
самосознания как у подрастающего поколения» [2]. 

Действительно, ведь высочайший патриотизм заключен в страстном беспредельном 
желании блага своей родине. Любовь к своей родине, к своему народу должны соединиться у 
молодого поколения с чувством глубокого уважения к другим народам. «В советское время в 
Казахстане, как и в других союзных республиках, на протяжении многих десятилетий не 
существовало иной идеологии, кроме коммунистической, которая была влиятельна и 
представлена соответствующими институтами. В результате перестроечных процессов и 
распада социалистической системы был разрушен формировавшийся десятилетиями образ 
мира, следствием чего стала массовая дезориентация, утрата идентификации как на 
индивидуальном и групповом уровнях, так и на уровне всего казахстанского общества в 
целом. Крах коммунистической идеологии привел к переосмыслению роли и места 
идеологии, а также степени ее участия в политических процессах. Руководство страны 
совместно с научной общественностью на начальных этапах независимости пытались 
сформулировать основные принципы общегосударственной идеи, которые должны были 
служить для предотвращения духовного кризиса и стать важным механизмом сознательного 
переустройства общества. В противном случае идейный и ценностный вакуумы могли бы 
усугубить системный кризис и затруднить переход к восходящей фазе развития»[3]. 

Насегодняшний день существуют некоторые проблемы в области патриотизма 
казахстанской молодежи.  Причем в кризисном состоянии находится не только чувство 
любви к Родине, но и многие другие фундаментальные ценности: почитание старших, 
скромность, порядочность и др. Современным миром правят эгоизм, прагматизм и культ 
материального превосходства, множатся самоуничижение, равнодушие, одиночество. 
Материальный фактор, возможность уехать за рубеж в поисках лучшей жизни иногда 
пересиливает привязанность к своей стране. Но говорит ли это об антипатриотизме? Как 
найти тонкую грань между духовным и материальным? Любому человеку нужно понять 
одну вещь. Патриотизм - это понимание собственного участия, который подтверждается 
ежедневной работой на благо своего отечества. Нашей стране повезло, мы определили свой 
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путь и теперь все вместе создаем идеологию. При этом нужно брать все лучшее из 
советского опыта и сделать акцент на нашей истории, культуре. Настоящий патриот никогда 
не станет недоброжелателем своей страны. Патриот тот, кто делает все для своей страны и 
исходит из интересов своей страны. Не может быть сильным ни государство, ни общество, 
если народ не объединен чувством любви и преданности своему отечеству. В этом смысле 
патриотизм должен стать приоритетом в воспитании чувства гражданственности молодого 
поколения страны. Сейчас перед нами, перед государственной властью, стоит задача создать 
систему воспитания молодежи, базирующуюся на патриотизме, моральных и нравственных 
цельностях, правовой культуре человека. Для современного казахстанского общества важно, 
чтобы каждый человек не только помнил свою историю, гордился своей страной и понимал, 
что от успеха страны зависит счастье каждого, но при этом не оставался безучастным к 
событиям, происходящим в государстве. 

Благодаря проведению эффективной патриотической политики сегодня в Казахстане 
достигнуто устойчивое общественное согласие. Граждане страны единодушны по 
отношению к безусловной необходимости патриотизма, который наблюдается в 
каждодневной жизни. Из истории развития государств известно, что если вести 
неправильную патриотическую политику, то можно нажить беды. Об этом знают многие 
лидеры государств. Сегодня в Казахстане царят мир и согласие, и это как заслуга властей, 
так и всех народов, которые живут в нашей стране. Благодаря такой взвешенной политике 
Казахстану удалось избежать сложного периода развития многих молодых государств, где 
понятие «патриотизм» было девальвировано либо искажено, а в нашей стране воспитание 
гражданственности и патриотизма является целеполагающим предметом. «Наша важнейшая 
идеологическая задача - воспитание у молодежи казахстанского патриотизма, формирование 
ясного самоопределения каждого гражданина», - отмечает Президент Казахстана. При этом 
основная линия патриотической политики, проводимой Главой государства, заключается в 
том, чтобы поставить во главу угла приоритет политической общности всех казахстанцев, 
приоритет согражданства над другими формами идентичности. Не случайно в своей работе 
«Идейная консолидация общества как условие прогресса Казахстана» Нурсултан Назарбаев 
подчеркивает, что формирование «подлинного патриотизма, настоящей гражданственности 
предполагает четкое политическое самоопределение личности, осознанный выбор своей 
Родины» [4]. 

В рамках патриотического воспитания учащейся молодежи в контексте национальной 
идеи значимым является другой национальной проект «Культурное наследие», который 
реализуется в Казахстане уже на протяжении нескольких лет. Эта крупномасштабная 
государственная программа, в которой делается особый акцент на то, что «новая 
культурологическая парадигма - не должна признавать знания самого по себе, в отрыве от 
его культурно-исторического и личностно-смыслового контекста». «Культурное наследие», 
должно стать основой формирования у ныне живущего молодого поколения граждан 
Казахстана полноценного фонда гуманитарного образования, их патриотизма и 
гражданственности [5].  

Важнейшая составляющая национальной идеи в Казахстане - Конкурентоспособность. В 
ноябре 2009 года Назарбаев Н.А. особо акцентировал внимание на то, что в основе 
национальной идеи должны быть заложены четыре фактора. «Первое - это национальное 
единство, второе - сильная конкурентоспособная экономика. Третье - интеллектуальное, 
созидающее общество. «Если мы хотим быть наравне со всеми и выжить в глобальном мире, 
мы должны иметь интеллектуальное общество». Четвертой составляющей Президент РК 
назвал построение Казахстана как уважаемого государства. «Мы должны строить наше 
общество - это и есть четыре основы успешного развития нашей Родины». Следует отметить: 
идея конкурентоспособности нации была обозначена Главой государства в Послании народу 
Казахстана еще в марте 2004 года. Затем более глубокое ее представление было 
осуществлено в Послании «Стратегия вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран мира: приоритеты и пути их реализации» (март 2006 г.). В 
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данном программном документе конкурентоспособность нации рассматривается как 
необходимое условие успешной интеграции Казахстана в мировую экономику и сообщество. 
Одновременно достижение Казахстаном высокого уровня конкурентоспособности 
представляется как общенациональный проект, призванный на новом уровне 
консолидировать полиэтническое и многоконфессиональное общество. Но в качестве 
основополагающей конкурентоспособность как главная национальная идея была 
провозглашена в октябре 2006 года в рамках выступления Н.А. Назарбаева на 12-й сессии 
Ассамблеи народов Казахстана[6].  

На данной сессии Глава государства отметил: «Мы сформировались как единый 
казахстанский народ», и поставил новую задачу, в которой четко определил следующий шаг 
- «мы должны стать конкурентоспособной нацией. Это принципиально новая задача, которая 
потребует дальнейшего развития нашей культуры, развития каждого отдельного 
гражданина». Идея необходимости повышения национальной конкурентоспособности в 
глобализирующемся мире получила новое, более глубокое развитие в Послании «Новый 
Казахстан в новом мире» (Астана, 28 февраля 2007 г.). Это Послание во многом продолжало 
и развивало «Стратегию вхождения Казахстана в число 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран мира». Вместе с тем в ней были сделаны особые акценты: 
переход казахстанской экономики на качественно новый технологический уровень; 
всемерное развитие казахстанской науки и улучшение всей системы образования; главная 
цель всех преобразований – конкурентоспособность нации. В данном Послании было 
отмечено: с усилением процессов глобализации конкуренция между государствами 
приобрела новое качество, трансформировавшись в конкуренцию по качеству 
интеллектуальных ресурсов и по качеству образования, система развития качественных 
услуг образования на уровне мировых стандартов возведена в ранг приоритетных 
направлений. Конкурентоспособность государства складывается из конкурентоспособности 
отдельных личностей - его граждан [7]. 

Существенную роль в конкурентоспособности призвана была сыграть программа 
"Болашак". Впервые в истории государств постсоветского пространства  была предоставлена 
возможность получать образование за рубежом. Стипендия «Болашак» должна была стать 
своеобразным гарантом успешного карьерного роста и профессиональной самореализации ее 
выпускников. За первые десять лет было присуждено 780 стипендий для обучения в 13 
странах, а с 2005 года было решено отправлять по 3 тысячи в вузы 33 стран. За годы 
реализации международная стипендия «Болашак» была присуждена 11 126 казахстанцам для 
обучения в 200 вузах 33 стран мира. Но, к сожалению, некоторые болошаковцы не вернулись 
на Родину, а часть из тех, кто вернулся не смогли трудоустроиться. 

Реформированная государственная молодежная политика направлена на создание 
условий и возможностей успешной социализации и эффективной самореализации молодёжи; 
защиту прав и законных интересов молодежи; вовлечение молодежи в социально-
экономическую и общественно-политическую жизнь страны; воспитание гражданственности 
и укрепление чувства казахстанского патриотизма. 

Таким образом, патриотизм в понимании молодых казахстанцев – это ощущение 
народа Казахстана как одной большой семьи, а также знание своего родного края, его 
истории и культуры, причем, понимание патриотизма не менялось в течение года. 
Главная идея, которая объединяет всех казахстанцев и настраивает их позитивно – это 
гражданский мир и согласие в стране. Именно это большая часть молодых казахстанцев 
считают основным достижением и предметом гордости за свою страну.  
Несмотря на то, что патриотическое воспитание является ключевым аспектом 
воспитательного процесса, молодые граждане отмечают, что все же мероприятия по 
патриотическому воспитанию проводятся эпизодически.   

За два десятилетия казахстанский путь стал образцовой моделью национального 
успеха для новых независимых стран. Это результат трудолюбия и сплоченности всех 
казахстанцев. Это великая способность только сильных народов. Мы стали таким народом и 
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должны оставаться на высоте! Казахстан – это единая земля, единый народ, единое 
будущее. Потому что мы «один народ - одна страна - одна судьба!». 
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Молодежь - это одна из самых организованных, социально-активных слоев населения, 

она объективно является генератором новых идей, жизненной силой и энергией общества. 
Молодежь не просто будущее страны, это ее настоящее. 

И поддержка молодежи в ее становлении и развитии, создание условий для 
интеграции молодого поколения в общество ― важная государственная задача. В более 
узком, социологическом, смысле, молодежь — социально-демографическая группа, 
выделяемая на основе обусловленных возрастом особенностей социального положения 
молодых людей, их места и функций в социальной структуре общества, специфических 
интересов и ценностей. 

В Казахстане молодежью принято считать людей в возрасте от 14 до 29 лет. Данная 
возрастная группа составляет около 30 % населения страны и является важным, если не 
сказать ключевым звеном общества. 

Молодежь является наиболее активной составляющей гражданского общества: 
молодые лучше приспособлены к внедрению инновационных проектов и технологий в 
различных сферах, они являются сосредоточением принципиально новых знаний и идей, они 
мобильны и полны сил для строительства своей жизни. Государственная молодежная 
политика в деятельности любого государства является одним из приоритетных направлений. 

Глобальные проблемы человечества, реальные процессы и формы глобализации 
имеют молодежное измерение, молодежное лицо. Именно молодежь страдает от 
экономических и социальных кризисов и гибнет в огне гражданских конфликтов. Молодежь, 
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в первую очередь должна освоить систему духовных и нравственных ценностей, которую 
выработало человечество за время своего существования, и научиться жить на ее основе. 

Основным нормативным правовым документом, регулирующим сферу отношений 
государства и молодежи в Республике Казахстан, является Закон «О государственной 
молодежной политике» № 581 от 7 июля 2004 года, в котором определены его цели, задачи, 
направления, а также механизмы государственной поддержки молодежи, ее социальные и 
политические права. 

Молодежь - основа нашего будущего, должна получить новые возможности строить 
свое будущее своими знаниями, созидательным трудом и энергией. Она должна активно 
продолжить формирование в ХХI веке Нового Казахстана - развитого, 
конкурентоспособного и уважаемого в мире государства. В этом - миссия Концепции 
государственной молодежной политики до 2020 года.  

Концепция отвечает основным положениям Стратегии развития Казахстана до 2030 
года, Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2020 года, Государственной 
программы форсированного индустриально-инновационного развития и разработана в 
соответствии с поручениями Главы Государства, данными на ХІХ сессии Ассамблеи народа 
Казахстана, в программной статье Президента Республики Казахстан «Социальная 
модернизация Казахстана: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда» [1]. 

Анализ текущей ситуации 
Государственная молодежная политика за 20 лет Независимости прошла базовый этап 

становления. Основные приоритеты государственной молодежной политики были заложены 
в Концепции государственной молодежной политики, утвержденной распоряжением 
Президента Республики Казахстан от 28 августа 1999 года № 73. 

Закон Республики Казахстан «О государственной молодежной политике в Республике 
Казахстан», принятый в 2004 году, позволил выделить молодежь в отдельную социально-
демографическую группу, наделить ее определенными социальными правами и 
государственными гарантиями. 

 Все вышеперечисленные документы системы государственного планирования в 
сфере молодежной политики выполнили свои задачи и подготовили базу для начала 
следующего этапа реализации молодежной политики. 

За последние 10 лет по итогам переписи населения численность молодежи в возрасте 
от 14 до 29 лет выросла на 919 153 человек (1999 году – 3,78 млн. человек, в 2012 году – 4,7 
млн. человек). 

На сегодняшний день главным «социальным лифтом» молодежи является 
качественное образование. В целом, по уровню образования 718 тыс. молодежи имеет 
высшее образование (15,9%), 306 тыс. молодежи - незаконченное высшее образование 
(6,8%), 728 тыс. человек - среднее специальное (16,2%). 

В стране реализуются крупные проекты «Жасыл ел», «С дипломом в село!», 
«Молодежная практика» и др. 

В результате, по сравнению с 2001 годом уровень молодежной безработицы снизился 
более чем в 4 раза и стал ниже аналогичных показателей стран СНГ и Европы. В 2011 году 
уровень молодежной безработицы составил 4,6%. 

Высокая активность молодежи зафиксирована в последних выборных кампаниях. 
За последние 11 лет более чем в 7 раз увеличилось количество молодежных 

организаций (в 2000 году – 150 молодежных организаций, в 2011 году – 1043), а 
финансирование молодежной политики за 7 лет увеличилось более чем в 10 раз. 

Вместе с тем, исследование социального настроения казахстанской молодежи в 
современных условиях позволило выявить ряд характерных проблем. 

Мировой экономический кризис, распространение религиозного экстремизма выявили 
недостаточную готовность молодежи к актуальным вызовам и переменам в социально-
экономической и общественно-политической жизни общества. 
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Меньше всего молодежь беспокоят проблемы в области образования, лишь у 4,4% они 
не решены совсем. Проблемы по оказанию медицинских услуг частично решены у 25,3%, не 
решены у 6% опрошенных. 

20% респондентов затрудняются ответить на вопрос решенности жилищных проблем 
и трудоустройства, а также социальных услуг. То есть эти проблемы остаются насущными, 
так как по каждой из  этих сфер проблемы частично решены у 15% опрошенных. 

Кроме того, 20,6% респондентов отмечают, что государство не оказывает поддержку 
молодым предпринимателям. 

В целом, свое материальное положение оценивают низким - 18,5%, затруднились 
ответить - 18,4% опрошенных, высоким - 8,3%. 

16% респондентов отмечают падение уровня культуры молодежи. 
Следующими по актуальности являются: проблема распространения наркомании 

среди молодежи - 15%, угроза религиозного экстремизма и терроризма - 12%. 
Кроме того, несмотря на то, что за последние 10 лет численность молодежи 

увеличивалась, по прогнозным данным их количество к 2015 году составит 4,52 млн. 
человек, к 2020 году составит 4,13 млн. человек. 

Сокращение численности молодежи в свою очередь приведет к возникновению 
проблем дефицита трудовых ресуров, уменьшения объема квалифицированных кадров в 
различных отраслях экономики. 

Важным достижением последних лет стал высокий уровень гражданской и 
созидательной активности казахстанской молодежи. В настоящее время политика все больше 
интересует казахстанскую молодежь. Молодые люди  начинают понимать, что в конкретно-
исторических условиях политика может оказать большое воздействие либо на ускорение, 
либо на замедление социального прогресса общества, а значит и на положение и социальный 
статус самой молодежи. Участие молодежи в политической жизни общества сегодня – это 
одна из наиболее  актуальных проблем для казахстанского общества. При этом цели, 
которые преследует молодежь, весьма разнообразны. Ближайшие  цели, к которым 
стремятся  молодые участники политического процесса – влияние на власть и контроль над 
властью, взаимодействия в процессе управления, приобретение навыков государственного 
управления. Более отдаленные цели – социализация молодежи, саморазвитие личности 
молодого человека, приобретение коммуникативных навыков. Можно утверждать, что 
молодежь, вступившая в возраст сознательного мировосприятия, рассматривает процесс 
политического участия как способ самоутверждения, политического обучения карьерного 
роста, вхождения в политическую систему, в среду политической элиты. 

Можно привести такое сравнение, что в настоящее время  политическая активность 
молодежи – это индикатор процессов происходящих в обществе. Быть политически активным 
становиться модно, если можно так выразиться. Сейчас молодежь в нашей стране – это большая, а 
самое главное, растущая сила. А поэтому многие задумываются над тем, как сделать так, чтобы сила 
эта содействовала развитию нашей страны, развитию политической системы. Молодежь придает 
динамику развитию страны, является залогом позитивных перемен в обществе. 

Интерес молодежи к политике представляет собой скорее всплески активности в 
наиболее ответственные моменты жизни страны, города, области. В остальном  динамика 
интереса к политике достаточно стабильна. После периода, характеризовавшегося 
аполитичностью молодежи, сейчас наблюдается рост интереса молодежи к вопросам 
общественно-политической жизни и своему активному участию в ней. Поэтому на 
сегодняшний день одним из приоритетных направлений в области молодежной политики 
является помощь молодым людям в раскрытии их возможностей, формировании у них 
гражданского самосознания и активной гражданской позиции. 

Сегодня ожидания общества по отношению к молодежи и молодежи по отношению к 
обществу одинаково велики. Довольно низкий уровень политической социализации, 
гражданской культуры и патриотизма вызывает тревогу у старших поколений. Молодежь же, 
в свою очередь, ждет поддержки государства  и  общественности,  нуждаясь  в  развитии  
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дополнительных  организаций  и  институтов  по воспитанию политической грамотности, 
повышению политического и социального участия. 

Молодежь является одним из общественно активных слоев населения, имеющих важный 
потенциальный вес в перспективе. Закономерность современного мирового развития зависит от 
выделения молодежной политики в самостоятельное направление деятельности государства [2]. 

В Республике Казахстан молодежная политика реализуется на нескольких уровнях – 
республиканском, областном, городском и районном.   

При Правительстве РК функционирует Совет по делам молодежи, консультативно- 
совещательный орган, возглавляемый МОН РК. В состав Совета входят представители 
исполнительных, представительных органов власти и некоммерческих организаций. 
Структурными подразделениями, отвечающими за реализацию государственной молодежной 
политики в городах и районах, являются отделы внутренней политики, культуры и языков  [3]. 

В Казахстане за период независимости было сформировано достаточное количество 
молодежных движений и организаций. Среди них: «Жас Отан», «Ассоциация юных 
лидеров», «Молодежный парламент Казахстана», «Молодежный медиа-союз Казахстана», 
«Кайсар», «Кахар», «Союз патриотической молодежи Казахстана», «Абырой» и др. Одни из 
них выдержали испытание временем, другие распались. Однако на сегодняшний день нет в 
Казахстане массовой молодежной организации, способной реально защищать интересы 
молодежи. Вместе с тем, большинство из существующих организаций в основном 
государственного характера и соответственно носят провластный характер.   

Однако нельзя судить о качестве государственной молодежной политики по количеству 
правовых актов, проведенных мероприятий и созданных органов по ее реализации. Важным 
является объективная расстановка приоритетов в проведении молодежной политики в 
соответствии с социально-экономической и политической действительностью [4]. 

Вместе с тем, исследование социального настроения казахстанской молодежи в 
современных условиях позволило выявить ряд характерных проблем. Отсутствие или 
недостаток материально-технической базы, недостаточное финансирование и «текучесть» 
кадров. Подобная оценка свидетельствует о понимании органами власти ситуации в сфере 
молодежной политики, а это, в свою очередь, должно подразумевать осознание 
необходимости реформ и проведения совместной полномасштабной работы с молодежью по 
решению ее проблем. 

Среди положительных сторон молодежной политики, можно выделить активное 
участие молодых лидеров в процессе принятия решений в вопросах планирования и 
реализации государственной молодежной политики: на протяжении последних двух лет 
представители ряда молодежных организаций проводят анализ региональных молодежных 
программ, вносят в них корректировки и разрабатывают рекомендации для депутатов 
городского и областного маслихатов. 

Среди направлений, которые общими усилиями государственных органов и 
молодежных организаций предстоит разрабатывать, сотрудники Управления и Отдела 
внутренней политики назвали обеспечение социальных гарантий прав и социальной защиты 
молодежи (инвалидов и воспитанников детских домов), обеспечение социальной помощи 
молодежи, нуждающейся в социальной поддержке, а также содействие международному 
сотрудничеству молодежи.  

Таким образом, среди основных проблем в ходе исследования молодежной и 
неразрывно с ней связанной образовательной политик можно определить следующие: [5]. 

• декларативность закрепленных в молодежном законодательстве тезисов; 
• отсутствие системности и преемственности в вопросе реализации молодежной 

политики на региональном уровне; 
• достаточный уровень прозрачности и подотчетности реализации молодежной политики; 
• недостаточная проработка молодежных программ, которые не ориентированны на 

результат и не содержат качественных и количественных индикаторов; 
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• нехватка профессиональных кадров в молодежных структурах, в том числе и 
неправительственных организациях; 

• недостаточная гражданская активность самой молодежи; 
• слабая связь между вузами, профессиональными учебными заведениями и 

работодателями в вопросах формирования и реализации молодежной политики. 
• отсутствие в данной схеме исследовательских и научных центров; 
• неналаженная работа по профессиональной ориентации учащихся и студентов; 
• отсутствие общереспубликанской программы по реализации государственной 

молодежной политики. 
Во-первых, вопрос формирования молодежной политики. Проецирование и 

прогнозирования подобного рода политик возможно на основе определения нужд и 
потребностей целевой аудитории, молодежи и молодежных организаций. Проведение 
социологических, экономических, культурных и иных исследований в данном направлении 
ведется не на должном уровне. Соответственно, объективность формирования новой 
молодежной политики может вызывать сомнения. Информация, на которой основываются 
программные документы, должна быть достоверной и своевременной. 

Во-вторых, вопрос исполнения молодежной политики. Как было указано ранее, 
существуют несколько уровней исполнения молодежной политики, а также множество 
министерств, ведомств, местных исполнительных органов, которые в той или иной части 
ответственны за исполнение молодежной политики. Основным администратором и 
ответственным органом за реализацию молодежной политики является Министерство 
образования и науки РК, а именно департамент воспитательной работы и молодежной политики. 

В-третьих, вопрос оценки и мониторинга достижения промежуточных и финальных 
результатов, а также ежегодной отчетности о состоянии дел в сфере молодежной политики. 
Деятельность по исполнению программ и проектов неразрывно связана с проведением 
постоянного мониторинга деятельности и выполнения промежуточных оценок работы [6]. 

таким образом, можно выявит следующие рекомендации в ходе решения проблем 
связанные с развитием молодежной политики в Казахстане: 

• Необходимо проведение глубоких социальных, демографических, экономических, 
правовых и иных исследований по вопросам развития потенциала молодежи. 

• Продуктивная реализация молодежной политики невозможна без определения 
нужд и потребностей молодежи, которые должны стать основой при планировании 
молодежной политики. 

• Необходимо рассмотрение возможности включения таких направлений как 
критической мышление – факультативы в школах и университетах (опыт образовательной 
программы Фонда Сорос- Казахстан - дебаты). 

• Государственные органы, соисполнители, государственной молодежной политики 
в своих стратегических планах должны определить отдельные подразделы, посвященные 
направлению молодежной политики, которые разрабатываются там, где есть возможность 
при обсуждении с молодежными неправительственными организациями. 

• Уполномоченными государственными органами исполнительной власти на 
центральном и местных уровнях должны составляться государственные программы по 
реализации молодежной политики на среднесрочный период, состоящие из подразделов 
бюджетных программ и стратегических планов соответствующих соисполнителей с целью 
консолидации усилий всех заинтересованных государственных органов и обеспечения 
мониторинга и оценки результатов. 

• Необходимо усиление роли и активизация консультативно-совещательных органов, 
влияющих на формирование молодежной политики. 

• Внесение изменений и дополнений в нормативно-правовые акты о молодежи и 
молодежной политики должны вносится лишь при широком их обсуждений с получением 
обратной связи от заинтересованных сторон, в первую очередь, от молодежных организаций. 
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Одно из важнейших направлений молодежной политики в Казахстане – 
формирование и развитие гражданственности молодежи. При этом речь должна идти не 
только о казахстанской гражданственности, но и о евразийской гражданственности, 
центральноазиатской гражданственности. Весьма актуально звучит эта мысль в связи с 
осуществлением процесса интеграции на территории СНГ [7]. 

Молодежная политика в Казахстане проводится в русле мировой политики. При 
проведении молодежной политики в Казахстане, на наш взгляд, следует заимствовать модели, 
разработанные в других странах. Конечно, не должно быть слепого перенимания опыта стран с 
более прогрессивной молодежной политикой, при этом, необходимо учитывать специфические 
особенности Казахстана, менталитет, исторические аспекты, социокультурные особенности 
казахстанской молодежи, специфику ее социализации в Казахстане. 
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Образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной Стратегии 

"Казахстан - 2030". Общей целью образовательных реформ в Казахстане является 
адаптация системы образования к новой социально-экономической среде. Президентом 
Казахстана была также поставлена задача о вхождении республики в число 50-ти наиболее 
конкурентоспособных стран мира. Совершенствование системы образования играет 
важную роль в достижении этой цели.Международный опыт подтверждает, что инвестиции 
в человеческий капитал, и, в частности, в образование, начиная с раннего детства до 
зрелого возраста, способствуют существенным отдачам для экономики и 
общества.Инвестиции в человеческий капитал крайне необходимы для создания 
технически прогрессивной, производительной рабочей силы, которая может 
адаптироваться в быстро изменяющемся мире. Успешными экономиками будущего будут 
те, которые инвестируют в образование, навыки и способности населения. Образование 
необходимо понимать как экономические инвестиции, а не просто как затраты на 
социальные нужды[1]. 

Существует множество доказательств, связывающих образование и экономический 
рост:обзор международных исследований в макро и микроэкономике свидетельствует о 
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том, что существует тесная связь между образованием, доходом и производительностью. 
При этом, отмечается большая отдача при инвестициях на более раннем этапе 
обучения;исследования подтверждают важное значение инвестиций в развитие 
образования. 
      Помимо экономических выгод образование создает другие социальные выгоды, 
способствует формированию социального капитала - общества с большой долей 
гражданского участия, высокой социальной сплоченностью и интеграцией, низким 
уровнем преступности. С самого раннего возраста образование играет важную роль в 
формировании социальных, эмоциональных, и других жизненно необходимых навыков. В 
этом заключаются убедительные аргументы в пользу дальнейшего развития всего спектра 
образовательных услуг. 

 В Республике Казахстан прогрессивное развитие и модернизация образования 
являются возможными благодаря пониманию руководством страны необходимости и 
важности развития человеческого капитала и всесторонней поддержке при инициировании 
и проведении реформ в сфере образования. 

Безусловно, что формирование будущего специалиста происходит в вузовских 
аудиториях, трудоемкий процесс подготовки кадров базируется методиках обучения, от 
степени эффективности которых и зависит уровень квалификации будущего выпускника[2]. 

Традиционная методика предполагает общение преподавателя и студента, 
постоянный контроль со стороны преподавателя за учебной деятельностью студента, 
контроль усвоения учебного материала. Другими словами, результативность этого диалога 
зависит правильного решения преподавателем задач: 

− постановки учебной цели, и вытекающей из этого мотивации для студента; 
− осуществление передачи материала определенного содержания (лекции) и его; 
− интерпретация для студентов (семинары). При этом преподаватель решает и функцию 

методической проработки учебного материала; 
− контроля знаний. 

Данная модель обучения носит директивный характер. При директивной модели 
результат обучения расценивается как передача суммы знаний за счет рациональной 
организации содержания учебного процесса, когда происходит односторонний диалог, где 
активной, инициируемой поток информации, стороной выступает преподаватель. 
Воспроизведение полученной информации при этом механическое: активности студента, его 
заинтересованности в процессе обучения проследить достаточно затруднительно. 

На основе новых информационных и педагогических технологий, методов обучения 
стало возможным изменить, причем радикально, роль преподавателя, сделать его не только 
носителем знаний, но и руководителем, инициатором самостоятельной творческой работы 
студента, скажем больше – выступить в качестве проводника в океанеразнообразнейшей 
информации, способствуя самостоятельной выработке у студента критериев и способов 
ориентации, поиске рационального в информативном потоке. 

 Иначе, в нынешних условиях развития рынка образовательных услуг в Казахстане и 
требований эпохи информационных технологий, преподавание должно сочетать в себе 
выработанные практикой директивную и, современную, носящую инновационный характер, 
интерактивную модели обучения. 

Интерактивная модель ориентирована на необходимость достижения понимания 
передаваемой информации. Причем сам процесс передачи информации построен на 
принципе взаимодействия преподавателя и студента. Он предполагает большую активность 
обучаемого, его творческое переосмысление полученных сведений. 

Заметим, что обе рассматриваемые модели обучения имеют свои как положительные, 
так и отрицательные моменты. 

Так, основные критерии директивной модели обучения: точность, бесспорность, 
достоверность излагаемого (это предполагает большое количество лекций); итоговый 
контроль, предположительно наличие самостоятельной работы во внеурочное время, 
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письменных работ не предусматривается; основные критерии интерактивной модели 
обучения: возможность неформальной дискуссии, свободного изложения материала, 
меньшее число лекций, но большее количество семинаров, инициатива студента, наличие 
групповых заданий, которые требуют коллективных усилий, постоянный контроль во время 
семестра, выполнение письменных работ. 

Было бы ошибкой придерживаться какой-либо одной модели. Разумно сочетать эти 
две модели обучения для достижения эффективности и качества учебного процесса. 
Казахстанская система высшего образования в условиях рыночных отношений одним из 
приоритетов для успешного решения задач подготовки квалифицированных кадров выделяет 
принцип учета интересов обучаемого. В этой связи перед преподавателями казахстанских 
вузов стоит задача выработки и внедрения таких приемов и методов обучения, которые бы 
были нацелены на активацию творческого потенциала студента, его желания обучаться. При 
этом должна решаться педагогическая задача формирования личности гражданина РК, и его 
ценностных ориентаций, поскольку процесс обучения в ВУЗе - основная составляющая 
образовательного процесса в жизни каждого человека. И поэтому, от того, насколько каждый 
индивид - студент, будет вовлечен в процесс обучения, в конечном итоге будет зависеть 
уровень его образованности и интеллигентности во всех смыслах этого слова. Кроме этого, 
глобальная информатизация современного общества также оказала существенное влияние на 
образовательный процесс, на систему высшего образования в республике, потребовав 
радикального пересмотра используемых методик обучения[2]. 

Таким образом, реорганизация системы высшего образования в республике 
предполагает как стартовую основу переход к таким методам обучения, которые основаны 
на конструктивистском, оперативном подходе, вместо традиционного линейного подхода, 
когда в процессе обучения знания давались впрок (по принципу – чем больше, тем лучше). 

И этот парадигмальный сдвиг в системе вузовского образования в республике, 
подразумевающий внедрение современных педагогических технологий, уже имеет место. 
Современное образование должно соответствовать реальным потребностям и 
международным стандартам. 

Рассмотрим основные аспекты возможного применения современных методик 
обучения в вузе. В рамках нашего изложения рассмотрим интерактивные методы обучения, 
которые включают: 

− метод проблемного изложения; 
− презентации; 
− дискуссии; 
− кейс-стадии; 
− работу в группах; 
− метод мозгового штурма; 
− метод критического мышления; 
− викторины; 
− мини-исследования; 
− деловые игры; 
− ролевые игры; 
− метод Insert – метод индивидуальных пометок, когда студенты пишут 10-

минутноеассоциативное эссе; 
− метод блиц-опроса; 
− метод анкетирования или прием «Бинго» и др. 

Одним из эффективных методов активации процесса обучения считается метод 
проблемного изложения. При таком подходе лекция становится похожей на диалог, 
преподавание имитирует исследовательский процесс (выдвигаются первоначально несколько 
ключевых постулатов по теме лекции, изложение выстраивается по принципу 
самостоятельного анализа и обобщения студентами учебного материала).  



129 

  

Эта методика позволяет заинтересовать студента, вовлечь его в процесс обучения. 
Противоречия научного познания раскрываются посредством постановки проблемы. 
Учебная проблема и проблемная ситуация являются основными структурными 
компонентами проблемного обучения. Перед началом изучения определенной темы курса 
ставится перед студентами проблемный вопрос или дается проблемное задание. Стимулируя 
разрешение проблемы, преподаватель снимает противоречия между имеющимся ее 
пониманием и требуемыми от студента знаниями. Эффективность такого метода в том, что 
отдельные проблемы могут подниматься самими студентами. Главный успех данного метода 
в том, что преподаватель добивается от аудитории «самостоятельного решения» 
поставленной проблемы. Организация проблемного обучения представляется достаточно 
сложной, требует значительной подготовки лектора. Однако на начальном этапе 
использования этого метода его можно внедрять в структуру готовых ранее разработанных 
лекций, семинаров как дополнение[3]. 

Другим эффективным методом можно назвать метод кейс-стади или метод учебных 
конкретных ситуаций (УКС). Центральным понятием метода УКС является понятие 
ситуация, т.е. набор переменных, когда выбор какого-либо из них решающим образом влияет 
на конечный результат. Принципиально отрицается наличие единственно правильного 
решения. При данном методе обучения студент самостоятельно вынужден принимать 
решения и обосновать его. Метод УКС стал применяться еще в начале ХХ века в области 
права и медицины. Ведущая роль в распространении этого приема обучения принадлежит 
Гарварду. Именно там были разработаны первые кейсовые ситуации для обучения студентов 
по бизнес-дисциплинам. Метод кейс-стади, если следовать определению разработчиков 
метода, это метод обучения, при котором студенты и преподаватели участвуют в 
непосредственном обсуждении деловых ситуаций или задач. Эти кейсы, подготовленные 
обычно в письменной форме и составленные исходя из реальных фактов, читаются, 
изучаются и обсуждаются студентами. Кейсы составляют основу беседы аудитории под 
руководством преподавателя. Поэтому метод кейс-стадивключает одновременно и особый 
вид учебного материала, и особые способы использования этого материала в учебном 
процессе. 

В целом метод УКС, как уверяют западные наши коллеги – преподаватели ВУЗов, 
позволяет: 

− принимать верные решения в условиях неопределенности 
− разрабатывать алгоритм принятия решения 
− овладеть навыками исследования ситуации 
− разрабатывать план действий 
− применять полученные теоретические знания на практике 
− учитывать точки зрения других специалистов. 

Главное, этот метод способствует развитию умения анализировать ситуации, 
оценивать альтернативы, прививает навыки решения практических задач. 

Разработана общая технология работы при использовании метода УКС.  
1. До начала занятий преподаватель: 
− подбирает кейс 
− определяет основные и вспомогательные материалы 
− разрабатывает сценарии 
Обязанности студента – получить кейс и список рекомендуемой литературы, 

готовиться к занятию. 
2. Во время занятий преподаватель: 
− организует предварительное обсуждение кейса 
− делит группу на подгруппы 
− руководит обсуждением кейса 
Студент: 
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− задает вопросы 
− предлагает варианты решений 
− принимает решение 
− составляет письменный отчет о работе 
Казахстану необходима кардинальная модернизация образования: значительное и 

устойчивое увеличение инвестиций в образование, улучшение его качества.Поэтому 
предлагается новое национальное видение: к 2020 году Казахстан - образованная страна, 
умная экономика и высококвалифицированная рабочая сила. Развитие образования должно 
стать платформой, на которую будет опираться будущее экономическое, политическое и 
социально-культурное процветание страны. 

 
 

Список использованной литературы 
 

4. Послание Президента Республики Казахстан – Лидера нации народу Казахстана 
«Единая цель, единые интересы, единая страна». 

5. Государственная программа развития образования Республики Казахстан на 2015-
2020 годы. г. Астана. 

6. Алимгазинов К.  «Инновационные методики обучения» – Алматы: вестник  КазИТУ, 
2015.-80с; 
 
 

 

EXPO - 2017 КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ 
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Важным историческим событием для Казахстана стало решение о проведении 

выставки EXPO-2017 в городе Астана. В результате тайного голосования на 152-й 
Генеральной Ассамблее Международного бюро выставок столица Казахстана, набрав 
большинство голосов, опередила бельгийский город Льеж и была объявлена местом 
проведения «ЭКСПО-2017». Организация международной выставки EXPO-2017 является 
одним из ключевых проектов Казахстана, так как ее проведение будет стимулировать 
дальнейшее экономическое развитие страны и способствовать интеграции национальной 
туристской индустрии в мировую экономику, таким образом, послужит делу устойчивого 
развития туризма. 

Всемирная выставка или ЭКСПО — международная выставка, которая является 
символом индустриализации и открытой площадкой для демонстрации технических и 
технологических достижений. 

Тема  ЕХРО-2017 - «Энергия Будущего» - позволит привлечь лучшие мировые 
технологии. Выставка придаст также мощный импульс для системной диверсификации 
экономики и технологической модернизации производственных мощностей и научной базы 
страны. 

Организаторы тендера на проведение EXPO-2017 оценили общую стоимость 
выставки для принимающей стороны в 2,3 млрд. долларов. Выставка расположится на 
территории в 173,4 га, из которых 25 гектаров займет сама выставка, и 148,4 га отведены под 
инфраструктурные объекты (дома, гостиницы, рестораны и прочее). ЭКСПО-2017 продлится 
93 дня, или 3 месяца, с 10 июня по 10 сентября. Ожидается, что в выставке примут участие 
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более 100 стран-участниц и 10 международных организаций. Планируемое количество 
туристов – 2 миллиона человек, количество посещений – 5 миллионов человек. Кстати, это 
будет первая подобная выставка не только в странах СНГ, но и во всем Центрально-
Азиатском регионе. После проведения ЭКСПО выставочный городок станет жилым 
кварталом с собственной инфраструктурой, а в выставочных павильонах будут открыты 
офисы, конгресс-центры, музеи и другие объекты городского и республиканского значения. 
Кроме того, научно-исследовательский центр откроет двери для молодых ученых, 
исследователей и студентов. 

Если говорить о плюсах этой выставки для нашей страны, то конечно они 
огромны. Например, развитие инфраструктуры Астаны, создание новых рабочих мест, 
развитие малого и среднего бизнеса в столице. Разделенный на две части, проект 
строительства EXPO-2017 включает выставочные и культурные павильоны, жилые районы; 
места обслуживания, включая «шоппинг», социо-культурные, образовательные и 
гражданские удобства; парки; паркинги (рисунок 1). 

Для жителей столицы станет огромным плюсом развитие инфраструктуры города, 
связанное с проведением ЭКСПО - 2017, и как следствие, создание новых рабочих мест. 
Также новый серьезный импульс к развитию получат малый и средний бизнес столицы и 
прилегающих регионов - прежде всего, в сфере обслуживания населения, гостиничного 
бизнеса и внутреннего туризма. 

 Развитие внутреннего туризма, в свою очередь, приведет к увеличению притока 
иностранных туристов. Ожидается, что выставку ежедневно будут посещать до 50 тысяч 
туристов. 

Объекты, возводимые в рамках ЭКСПО - 2017, позволят в будущем рассматривать 
Астану как крупную международную, выставочную и информационно-презентационную 
площадку. 

Подготовкой по организации и проведению Международной специализированной 
выставки «ЭКСПО-2017» занимается специально созданное АО «Национальная компания 
«Астана ЭКСПО-2017».  

Усилия, связанные с организацией ЭКСПО-2017, должны быть направлены на 
создание недостающей туристской инфраструктуры, внесение «мягких» изменений и 
решение основных задач, касающихся повышения конкурентоспособности туристского 
продукта Казахстана: упрощение въездных формальностей, создание туристской и 
транспортной инфраструктуры, возможность обеспечения привлекательных цен и 
управление дестинацией и т.д. 

Проведение ЭКСПО-2017 послужит значительному продвижению Республики 
Казахстан и ее столицы на международном уровне. Однако сравнительный анализ опыта 
других стран-организаторов данной выставки показывает, что деловой успех данного 
события зависит, в большей мере, от внутреннего рынка. 
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Рисунок 1 - Схема строительства Экспо-2017 

 
Рассматривая причины, по которым туризм может выступать одним из национальных 

приоритетов развития РК, следует выделить пять основных экономических и социальных 
аспектов: 

- развитие инженерно-транспортной инфраструктуры регионов и сельских районов; 
- обеспечение свыше 250 тыс. рабочих мест; 
- поддержка и продвижение национального бренда «Казахстан»; 
- развитие малого и среднего бизнеса; 
- содействие сотрудничеству и создание возможностей в других секторах экономики. 
В целях достижения национальных целей диверсификации экономики и повышения 

благосостояния и качества жизни населения Республики Казахстан индустрия туризма 
Республики Казахстан должна развиваться в определенных туристских кластерах с 
конкурентоспособным туристским бизнесом. Развитие в данном направлении должно 
способствовать мощному и стабильному росту доходов от туристской деятельности для всех 
вовлеченных заинтересованных сторон - государства, бизнеса и работников. 

Использование кластерного подхода дополнит государственную отраслевую политику 
развития экономики. Принцип организации инновационных кластеров в Казахстане на базе 
новых компетенций (технологий и продуктов, знаний и навыков) будет способствовать 
повышению конкурентоспособности отраслей, сфер, компаний и регионов страны. 
Благоприятные возможности для развития кластерных проектов открывают использование 
потенциала СЭЗ, технопарков, ИЗ, бизнес-инкубаторов и других объектов инфраструктуры 
предпринимательства. 

Создание туристских кластеров повлияет на формирование положительного имиджа 
государства, и создаст высоко интегрированные туристские предложения и 
конкурентоспособные туристские продукты. В Казахстане возможно создание пяти 
туристских кластеров: Астана, Алматы, Восточный Казахстан, Южный Казахстан и 
Западный Казахстан (рисунок 2). 

Города Астана и Алматы будут позиционироваться в качестве центров делового 
туризма. Наряду с этим, Алматы станет центром международного горного туризма. Астана, с 
окрестностями и Боровской курортной зоной, станет центром кочевой культуры и 
разнообразия степи.  

Восточно-Казахстанский кластер «Мир чудес природы» будет являться центром 
развития экологического туризма, Южно-Казахстанский кластер «Сердце Великого 
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Шелкового пути» – центром культурного туризма. Основным турпродуктом Западно-
Казахстанского кластера «Каспийская Ривьера» будет пляжный туризм. 

Для регионов, не вошедших в создаваемые кластеры, планируется разработка 
небольших проектов по развитию туристской инфраструктуры, а также внедрение новых 
турпродуктов для развития внутреннего туризма.  К одним из наиболее привлекательных 
потенциальных турпродуктов можно отнести экологический туризм, являющийся одним из 
приоритетных видов туризма. Для повышения занятости населения и обеспечения 
финансовой поддержки экономики в сельской местности целесообразно создавать условия 
для развития агротуризма. Агротуризмспособен стать надежным инструментом охраны 
окружающей среды. В рамках агротуристских центров возможно создание фольклорных 
гостевых домов, ремесленных и сувенирных производств [4]. 

 

 
Рисунок 2 - Модель кластерного развития РК 
 

Одним из направлений, способствующих становлению отрасли туризма в Казахстане, 
является внедрение принципов социального туризма (по примеру СССР). Социальный 
туризм создаст гарантированную основу для обеспечения всех  категорий населения 
республики в туристко-рекреационных услугах. В партнерстве с представителями среднего и 
крупного бизнеса и отраслевыми ассоциациями необходимо активизировать работу по 
продвижению интенсив-туризма и внедрению механизма поощрения работников путевками 
для отдыха внутри страны. Меры по развитию социального туризма будут включать 
экономические стимулы для организаторов социального туризма и льготы для его 
участников при оказании и получении туристских услуг, создании, реконструкции и 
эксплуатации объектов социального туризма. 

В рамках туристских кластеров необходимо вести работу над созданием нескольких 
туристских продуктов, исходя из потенциалов развития каждого продукта в каждом 
кластере. В целом, в Республике Казахстан необходимо развитие шести главных продуктов 
туризма: «MICE-туризм», «Культурный туризм и турне», «Активный и приключенческий 
отдых», «Отдых в горах и на озерах», «Пляжный туризм» и «Кратковременный отдых». 

В городе Астана планируется создание парка высококачественных медицинских 
клиник с высоким уровнем технологической оснащенности. Медицинский туризм - это 
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новый, быстроразвивающийся сегмент международного туризма, который подразумевает 
путешествие с целью получения высокоспециализированной медицинской помощи и 
лечения за пределами страны проживания. Медицинский туризм включает в себя 
путешествия с целью получения медицинских, стоматологических, хирургических услуг. В 
широком смысле, медицинский туризм определяется как сфера медицинской индустрии и 
гостеприимства, которая связана в единую систему рынка, включающую как медицинские 
учреждения, так и различные отрасли бизнеса - страхование, юридическую помощь, 
банковскую деятельность, транспорт и связь. Ввод в эксплуатацию данного медицинского 
парка, при планируемой относительно низкой стоимости на некоторые медицинские услуги, 
может привести к росту количества туристов не только из различных регионов страны, но и 
иностранных туристов.  Таким образом, медицинский туризм также может рассматриваться 
как дополнительное туристское направление. 

Предоставление информации туристам и инвесторам следует осуществлять через: 
- визит-центры – центры по предоставлению бесплатной информации по  

возможностям бронирования, приобретения сувениров, книг, путеводителей и карт; 
- информационные бюро, работающие во время проведения крупных мероприятий 

под открытым небом и в определенных местах туристских достопримечательностей;  
- туристские указатели, которые необходимо установить во всех гостиницах, на 

объектах туристских достопримечательностей, аэропортах, на железнодорожных вокзалах, 
центральных автовокзалах, в портах, а также других местах туристского интереса;  

- гарантированные программы – программы, предлагаемые туристской дестинацией 
(культурные, экскурсионные и другие программы); 

- карты дестинации, предлагающие пакет туристских достопримечательностей, услуг 
и продуктов дестинации. 

При подготовке кадров для туристской сферы необходимо разрабатывать проекты и 
мероприятия для развития высшего, технического и профессионального образования. 
Необходимо создавать школы индустрии туризма и гостеприимства при центрах 
переподготовки и повышения квалификации, в т.ч. в рамках подготовки к проведению в 
г.Астане Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017. 

При осуществлении вышеизложенных задач по развитию национальной туристской 
индустрии, Республика Казахстан уже к 2020 году сможет достичь следующих целей: 

•стимулирование экономического роста и инвестиций, учитывая значительный 
потенциал роста индустрии туризма в Республике Казахстан; 

•создание рабочих мест в индустрии туризма и сопутствующих отраслях экономики, 
прирост валового внутреннего продукта и экспорта; 

• развитие предпринимательства, в том числе малого и среднего бизнеса в смежных 
отраслях экономики, и человеческого потенциала, в целом по стране и регионах, включая 
сельские районы. 

При создании интегрированной системы туризма нужно стремиться, в первую 
очередь, к удовлетворению туристских потребностей населения страны, а также уделить 
внимание тем странам, которые проявляют повышенный интерес к Казахстану. К ним 
относятся Китай, Россия, Индия и страны Ближнего Востока. Требуется рассмотреть 
вопросы визового режима с данными государствами, рассмотреть спрос на турпродукты и 
проводить интенсивную маркетинговую политику.  

Для развития современной конкурентоспособной туристской индустрии в Казахстане 
важную роль играет объединение усилий органов управления и туристского бизнеса и 
совершенствование правовой базы его развития. У государственных органов должны 
появиться самостоятельные задачи и ключевые показатели в области туризма. МИД, 
Минкультуры, МООС, Агентство спорта и акиматы городов и районов должны представить 
свои подходы к развитию своих зон ответственности в данной отрасли. 

Главными направлениями в развитии международного туризма являются расширение 
международных туристских связей и реализация межправительственных соглашений в сфере 
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туризма. Решение проблем современного туристического рынка Казахстана должно 
проводиться поэтапно, совместно с представителями исполнительной власти на местах, в 
регионах, что позволит значительно упростить и ускорить процессы формирования 
туристской привлекательности республики на мировом рынке туристических услуг. 

В заключение хотелось бы отметить - для того, чтобы отрасль туризма стала 
высокодоходной, как показывает мировая практика развития туризма, необходима 
консолидация усилий всех участников туристского рынка, государственного и частного 
секторов. И здесь роль Правительства республики заключается в обеспечении координации 
политики развития и планирования в туристской индустрии на межгосударственном, 
государственном и частном уровнях. 

При комплексном решении всех задач, оговоренных выше, несомненно, в ближайшие 
годы будет обеспечено создание конкурентоспособной туристской индустрии, способной к 
деловому сотрудничеству в рамках международной торговли услугами в сфере туризма и 
отдыха. 
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БАШҚҰРТ ƏДЕБИ ТІЛІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ 

Айтжанова А. 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 
 
Башқұрт ұлтының тілі мен мəдениетінің, этногенезінің қалыптасуына VІІ-Х 

ғасырлардағы əр алуан түркі тайпалары, ішінара финно-угор тайпалары, əсіресе ХІ 
ғасырдағы қыпшақ тайпасының ықпалы шешуші рөл атқарды. Тарихқа бойласақ, башқұрттар 
ата қонысын ғасырлар бойы сыртқы жаудан қорғап келген жауынгер халық. Дегенмен, 1229 
жылдан монғол шапқыншылығы басталып, екі ғасыр күйзеліске ұшырады.  

1555-1557 жылдардан орыс мемлекеті башқұрт жерін отарлауға кірісті. Орыс 
миссионерлері башқұрт халықын шоқындыруды, орыстандыруды мықтап қолға алды. Орыс 
отарлаушыларына қарсы талай қанды соғыстар, көтерілістер болды.  Тағдыр талайын көрген 
батыр халық тілі мен əдебиетін, ұлттық өнерін, рухани мəдениетін  жалау қылып, ХХІ 
ғасырға да жетіп отыр. Қазақ ғалымы С.Бизақовтың айтуынша, «Тілі мен мəдениеті, 
қоршаған ортасы татарға жақын болғанмен, башқұрт ағайындардың ұлттық 
психологиясында, наным-сенімі мен тұрмыс  тіршілігінде қазаққа ұқсастығы басым.... Біздің 
мың жылдан астам уақыт бойы келе жатқан ортақ тіліміз бен дініміз, салт-ғұрпымыз бен 
тарихымыз, өнеріміз мен мəдениетіміз бар» [1,77]. 
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Башқұрттардың көп жанрлы ауыз əдебиеті қазақ, татар фольклорымен сабақтас. 
Сəсендер (жыршы) орындайтын «Салауат», «Азамат», «Орал» тəрізді тарихи жырлары  
ұрпақтан-ұрпаққа ауызша тараған. Түркі халқының бір тармағы бүгінгі башқұрттар бай ана 
тілімен мақтанады. Бірақ соңғы ғасырлар бойы болып өткен саяси қырғындар, кеңес 
үкіметінің əміршілдік-əкімшілік жүйесі, бірыңғай орыстандыру саясаты біраз мəңгүрттер 
мен көзқамандары қалыптастырғаны шындық. Ата тамырдан қол үзген, өз ана тілін 
білмейтін ұрпақтар бар.  

ХХ ғасыр аяғында Башқұрт елінде рухани сілкіністер болды. Өз тамырын іздеп, тегін 
түгендей бастаған  зиялы қауым башқұрт тілін үйретуді қолға алды. 1989 жылғы санақта 
башқұрттардың 72,2 пайызы өз ұлтының тілін ана тілім деп таныған. Бұл цифр қазіргі таңда 
бұдан да өскені анық. 

Башқұрттар бай өнері мен керемет əдебиетімен даңқты. Ал сол əдебиет пен өнердің 
тірегі, бастысы қашанда əдеби тіл. Башқұрт əдеби тілінің дамуы жəне қалыптасу тарихы 
мəселесі бойынша ғалымдардың арасында ортақ көзқарас жоққа тəн. «Қысқаша əдеби 
энциклопедияда» [2, 480,484] Қазан төңкерісіне дейінгі башқұрттардың əдеби тілі туралы 
қарама-қайшылықты мəліметтер беріледі. Кейбір ғалымдар Қазан төңкерісіне дейін өзіндік 
жазу дəстүрі болмаған, жазуы кенже дамыған тілдердің қатарына қосады [3,56-72]. Енді бір 
ғалымдар жалпыхалықтық башқұрт əдеби тілі Қазан төңкерісіне дейін ауызша поэзиялық 
шығармаларда көрініс тапты деп тұжырымдайды [4,19-25]. Олар Орал-Еділ бойы 
түркілерінің тілін тек ресми жазба тіл, кеңсе тілі, іскери қағаз, жылнамалар тілі деп танып, 
жазба əдеби тіл талаптарына толық жауап бере алмайды дейді [5,25-29; 6,11]. Бір топ 
зерттеушілер «ХV-ХVІ ғасырлардан бастап башқұрт қоғамында екі тіл өмір сүрді: бірі ресми 
жазба əдеби тіл, кеңсе тілі, екіншісі сөз шеберлері шешендер тудырған жалпы халықтық 
башқұрт əдеби тілі»,–деп санайды [7,24]. Дегенмен, бір шоғыр ғалымдар ұлттық кезеңге 
дейін башқұрт əдеби тілінің қызмет еткенін мойындайды. Мəселен, А.И.Харисовтың 
пікірінше, башқұрттарда дамуы жағынан жеткіліксіз болса да, өзіндік əдебиеті болды, бірақ 
ол жалпыхалықтық башқұрт тілінде емес «түркі» кітаби  тілінде (феодализм дəуірі) жəне 
татар тілінде (татар буржуазиялық ұлтының  қалыптасып,  Орал-Еділ бойы қоғамдық 
аренасына шығуымен байланысты) болды. «Түркі» кітаби тілінде мұсылмандық сипатта 
болды да, араб тілі элементтері өте көп қолданылып, тірі ауызекі тілден  ажырап кетті. Ал 
жазба əдеби тілдің қызметін атқарушы татар тілі башқұрттар үшін демократияға ұмтылудың 
негізгі көзі ретінде кең түрде дами бастады [8,34-35]. 

Г.Б.Хусаинов «К истории литературного языка тюрки Урало-Поволжья» атты 
мақаласында Орал-Еділ бойы түркі тілдерінің эволюциясы негізінде ғасырлар қойнауынан 
тамыр алған башқұрт əдеби тілінің дəстүрлі сабақтастығын нақты деректермен көрсетті. 
Ұлттық кезеңге дейінгі башқұрттардың əдеби тілінің қызметі шектеулі болды. 
Тұрғындардың сауатты тобы ғана қолданған бұл тіл қоғамның барлық қажеттілігін өтей 
алмады. Бұл башқұрттар мен татарлардың арасында тең дəрежеде тараған қарахандық-
ұйғырлық (ХІ-ХІІ ғғ), хорезм-түркілік (немесе алтынордалық; ХІІІ-ХІVғғ) жəне шағатайлық 
(ХV-ХVІІІ ғғ) жазба дəстүрлерге негізделген Орал-Еділ бойы түркілерінің жазба əдеби тілі 
еді.  

Башқұрт əдеби тілінің тарихы көне түркі жəне көне ұйғыр кезеңдерінің заңды 
жалғасы жəне Еділ бойындағы Бұлғар мемлекеті дəуірімен (ХІ-ХІІІ) тығыз байланысты. 
Бұлғар дəуірінде Башқұртстаннның территориясының бір бөлігі шығыс шекаралары Ақ жəне 
Жайық өзендеріне жетіп жатқан Бұлғар мемлекетінің құрамында болды. Бұлғар мемлекеті 
дəуіріндегі Орал-Еділ бойы түркі тайпалары мен халықтарының территориялық жəне тілдік 
жақындығы, əр түрлі этникалық топтардың көп түрлі, тұрақты байланысы аймақтық əдеби 
жүйенің қалыптасуына алып келді. Осы кезеңдегі ең мəшһүр əдеби ескерткіш 1212 жылы 
жазылған Құл Əлидің «Қысса-и Йусуф» поэмасы болып табылады. Оғыздық-ұйғыр жазба 
дəстүр мен «жаңа» қыпшақтық тілдік элементтердің ішкі қарама-қайшылықтары көрініс 
тапқан бұл поэманың тілі түптеп келгенде туысқан татар жəне башқұрт тілдерінің тарихы 
үшін бастау көз деп бола алады . 
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Башқұрттардың əдеби тілі тарихында ХІІІ-ХІV ғасырлардағы Алтын Орда мемлекеті 
тұсындағы жазба ескерткіштердің маңызы зор. Алтын Ордада пайда болған ескерткіштер екі 
түрлі аралас тілдің бірінде: не қыпшақ-оғыз аралас тілінде, не оғыз-қыпшақ аралас тілінде 
жазылған. Алтын Орда құрамындағы түркі тайпаларының бəрі де жазба мұраларға өз үлесін 
қосып отырған. Сондықтан да əр түрлі тілдік элементтердің жарыса қолданылуы заңды 
құбылыс.  

ХVІ ғасырдың ортасында башқұрттар Орыс мемлекетінің құрамына енді. Башқұрттар 
қолданатын Орал –Еділ бойы аймағындағы «түркі» жазба əдеби тілін патша үкіметі ресми 
жазба тіл деп таныды. Осы тілде башқұрт шежіресі, көрші халықтармен келісім шарттар, 
хаттар жазылып, көркем шығармалар туындаған. Г.Б.Хусаиновтың пікірінше, 
башқұрттардың ұлттық əдебиетінің жіктелуі, даралануы ХVІ ғасырда, Орыс мемлекетіне 
қосылғаннан кейін басталады. 

ХVІ-ХVІІ ғасырлардығы Орал-Еділ бойы жазба ескерткіштері тілінде башқұрт, татар 
тілдеріне ортақ байлықты көрсететін дəстүрлі жəне жаңа элементтер фонетикада да, 
морфологияда да жиі қолданылады: барыс септігі (дательно-направительный падеж) -а/-ə 
жəне -ға/-гə, табыс септігі (винителный падеж) -ы/-и жəне -ны/-ни, шығыс септігі -дын/-
динжəне -дан/дəн, есімше -мыш/-меш, -дук, жəне -ған/-гəн, -ғучы жəне -учы , көсемше -йу/-йү 
жəне -уб/-үб жəне т.б. Жазба ескерткіштердің лексикалық қоры негізінен жергілікті тілдік 
бірліктерден қалыптасқан. Башқұрттардың тарихи жазба ескерткіштерінде с~с, х, п~ б, ч~с 
дауыссыз дыбыс сəйкестіктері көрініс табады, бұнда екінші кезектегі дыбыстар башқұрт 
халықтық-ауызекі тілінің сипатын білдіреді. 

Башқұрт əдеби тілінің тарихында ХІХ жəне ХХ ғасыр басындағы кезең өте күрделі 
жəне шешуші мерзім еді. Ол екі үлкен дəуірді байланыстырады (ұлтқа дейінгі жəне ұлттық) 
да, өзі іштей үш белеске бөлінеді: а) ХІХ ғасырдың бірінші жартысы, б) ХІХ ғасырдың 
екінші жартысы жəне в) ХХ ғасыр басы (1920 жылдарға дейін).  

ХІХ ғасырдың аяғында жəне ХХ ғасырдың басында башқұрт халқының баспа 
өнімдері Орал-Еділ бойы «түркі» тілі дəстүрінен түгел ажырай қоймаған жəне башқұрт 
тілінің əсеріне ұшыраған татар тілінде басылып тұрды. Башқұрт əдеби тілі ұлттың қалыптасу 
тұсында тірі халықтық-ауызекі тілдің жəне ауыз əдебиетінің (устно-поэтической реч) 
əсерінен дамудың жаңа сатысына көтеріледі: диалектілер негізінде түгел жаңару болып, 
тілдік тұлғалар тұрақтана бастайды. Ескі жүйелер жаңа жүйелермен ауыстырылып қана 
қоймайды, олар өз кезегінде логикалық дамудың тамыры да болып қызмет атқарады. Бұл 
тұрғыда қазіргі башқұрт əдеби тілі жəне оның құрылымы тарихи дамудың нəтижесі. Қорыта 
айтқанда, башқұрт əдеби тілі өз бойына Орал-Еділ бойы түркі жазба əдеби тілін, башқұрт 
халықтық-ауызекі тілін (диалектілер мен говорлар) жəне башқұрт фольклорының тілін 
сіңірген жаңа сипаттағы түркілік əдеби тілдердің бірі. 

ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы əдеби тілдің дамуы сол тұстағы саяси-
əлеуметтік үдерістермен тығыз байланысты.ХІХ ғасырдың бірінші жартысында башқұрт 
қоғамында патриархалдық рулық қоғам үстемдік еткенмен, буржуазиялық қатынастар да 
дами бастады. Жартылай көшпенді тұрмыстан отырықшылыққа өту үдерісі жанданды. Орыс 
патша үкіметінің отарлау саясаты күннен-күнге күшейді. Дегенмен, өлкеде орыс білім 
ошақтары ашылуының жақсы тұстары да болды. Башқұрттардың Ресейдің орталық 
қалаларында оқуы ел ішінде ағартушылық идеяны өрістетті. Ұлттық интелегенция қалыптаса 
бастады. Осы кезеңдегі тілдік жағдаяттың да өзіндік сыры бар. Біріншіден, тілдік жағдаят 
дегеніміз тілдік қоғам мүшелерінің бір-бірімен қарым-қатынасқа түсетін тілінің тілдік 
құрылымдары мен тұлғаларының өмір сүруі. Тілдік қоғам болса тілдік тұтастықта өмір 
сүреді. Ал башқұрттар өзара тілдік қарым-қатынаста мынадай тілдік құрылымдарды 
қолданды: 1) көптеген говорлар мен диалектілерді бойына сақтаған башқұрт халықтық-
ауызекі тілі (мамандар башқұрт тілінде үш диалектіні көретеді: оңтүстік, шығыс жəне батыс 
немесе солтүстік-батыс); 2) жоғарыда көрсетілген диалектілердің негізгі белгілерін бойына 
сіңіре отырып, тілдің диалекті үсті варианты ретінде көрініс тапқан башқұрт фольклорының 
тілі жəне 3) Орал-Еділ бойы түркі жазба əдеби тілі. Сонымен қатар, сауатты башқұрттардың 
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арасында араб-парсы жəне орыс тілін жетік білетін адамдар болды. Мұсылман 
медреселерінде діни білім араб тілінде, ал кейбір пəндер түрік жəне парсы тілінде болды. 
«Түркі» тілі ауызекі сөйлесу құралы болып қызмет атқармады. Негізінен кітаби əдеби тіл, 
кеңсе жазба тілі, ресми іс қағаздар тілі болғанымен, оның қолданылу аясы шектеулі еді. 

Башқұрт əдеби тілі тарихында  ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы кезеңнің 
сипатына қарасақ, бір жағынан бұрынғы тамырлармен тығыз байланыста болып, екінші 
жағынан халықтық негіздегі əдеби тілге жақындай түскенін байқаймыз. Орал-Еділ бойы 
дəстүрлі əдеби түркі тілі алғашқы да ескі грамматикалық құрылымдарға, араб-парсы 
элементтеріне толы болды. Егер ерте кезеңдерде жазба əдеби тілдің, халықтық ауызекі жəне 
ауызша əдеби тілдің араласуы, синтезделуі əлсіз болса, ал ХІХ ғасырда нормалану үдерісі 
басталып, əдеби тілдің демократиялануы белең алды. Өйткені Орал-Еділ бойы түркі жазба 
əдеби тілінің мазмұны мен тұлғасы қоғамның жаңа талаптарына сəйкес келмеді. Əдеби тілді 
тірі ауызекі тілмен жəне фольклор тілімен жақындастыру Башқұртстандағы ағартушылық 
қозғалыспен тығыз байланыста өрбіді.  

ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы əдеби тілдің дамуы саяси жағдайлармен тығыз 
байланысты өрбіді. ХІХ ғасырдың 50 жылдарының соңында Ресейдің феодальдық-
крепостнойлық құрылысы терең əлеуметтік-экономикалық дағдарысқа ұшырады. Ел 
төңкеріс жағдайында болғандықтан, патша үкіметі 1861 жылы крепостнойлық заңды жойды, 
1865 жылы əкімшілік-территориялық шектеу (кантондық жүйе) жойылып, башқұрттар 
барлық Ресей халықтарымен тең дəрежеде еркін cело тұрғындары ретінде құқық алды. 
Ресейдегі крепостнойлық правоның жəне əскери-феодалдық басқарудың жойылуы башқұрт 
халқына көп жеңілдік əкеле қоймады. Дегенмен өзіндік əлеуметтік-экономикалық жəне 
қоғамдық-саяси ықпалымен прогрессивті мəні болды. Башқұрт мəдениетінің дамуында 
демократиялық қозғалыстар туды. Алдыңғы қатарлы башқұрт жəне татар интелегенциясы 
мектептерге реформа жасауға жəне сауда, өндіріс, ағарту саласына заманауи кадр 
дайындауға мүдделі болды. Олардың күшімен діни-схоластикалық медреселерге қарсы жаңа 
əдістерге негізделген мұсылман мектептерінің жүйесі ашыла бастады.  

ХІХ ғасырдың соңғы ширегінде бір-біріне қарсы қоғамдық екі ағым пайда болды: 
жадидизм (джадид. араб.- жаңа) жəне қадимизм (қадим. араб. - ескі). Орал-Еділ бойы 
жағдайында жадидизм демократиялық ниеттегі күштердің қадимизмге қарсы бірігуі еді. 
Олар діни фанатизмге жəне патриархальдық-феодальдық сарқындыларға қарсы болды. 1905-
1907 жылдардағы буржуазиялық-демократиялық революцияға дейін жадидизм Башкирия 
мен Татариядағы прогрессивті қозғалыс болып қала берді. Жадидизм бағытындағы 
мектептерінде башқұрттар мен татарларға түсінікті түркі тілінде жазылған оқу құралдары 
енгізілді, діни пəндермен қатар математика, тарих, география, астрономия, жаратылыстану, 
орыс тілі т.б. пəндер оқытыла бастады. Башқұрт, татар жəне басқа да Ресей халықтарының 
арасында жадидизм бағытындағы Уфа қаласындағы «Гусмания», «Ғалия», Орынбордағы 
«Хусаиния», Троицкідегі  «Расулия» медреселерінің беделі зор болды. Бұл медреселер 
ағартушылық идея таратуда рөлі зор болғанымен, бұл медреселер шын мəніндегі дүнияуи 
(светский) білім ошағы бола алмады. 

ХІХ ғасырдың 70 жылдарының басында Уфа губерниясында 74, ал Орынбор 
губерниясында 9 медіресе болды. Орыс-башқұрт мектептері көбейді, мектеп, медіреселерде 
орыс сыныптары ашыла бастады. 1897 жылғы Ресей империясының халық санағының 
нəтижесі бойынша башқұрттардың 17,5 пайызы түркі тілінде жəне 0,58, пайызы орыс тілінде 
сауатты болды. 

Алдыңғы қатарлы орыс мəдениеті, сол арқылы əлемдік мəдениетке жақындау екі 
бағытта жүрді. Біріншіден, башқұрттардың өздері алдыңғы қатарлы мəдениет пен білімге 
құштарлық танытты. Башқұрт ағартушыларының барлығы орыс білім ошақтары мен 
жадидизм бағытындағы мектептерде терең білім алды. Олардың ішінде ең көрнектілері 
Мухаметсалим Уметбаев (1841-1907) жəне Мифтахетдин Ақмулла (1831-1895). М.Уметбаев 
орыс ағартушылық жəне ғылыми ойларын бойына сіңіріп, орыс мəдениетіне сүйене отырып, 
өз ұлтына қызмет етті. Ал М.Ақмулла «орыс əсерін жанама түрде сіңірсе де», башқұрттың 
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көрнекті ақыны, ағартушысы болды. Ақын өз шығармаларын башқұрт, татар, қазақ 
тілдерінде жазғанын, үш халыққа ортақ тұлға екенін мақтана айта аламыз. Екіншіден, 
башқұрт халқының əдеби, мəдени дəстүрін, тарихын, тілін, тұрмысын, психологиясын 
зерттеуде алдыңғы қатарлы орыс интелегенциясы, ғалым-өлкетанушылар көп еңбек сіңірді 
(Р.Г.Игнатьев, В.С. Юматов, М.В.Лоссиевский, С.Г.Рыбаков жəне т.б.). 

ХІХ ғасырдың екінші жартысында башқұрттардың тілдік қарым-қатынасында 
мынадай дербес тілдік құрылымдар қызмет етеді: 1) жалпыхалықтық башқұрт ауызекі тілі 
(аймақтық диалектілерімен жəне говорларымен); 2) башқұрт ауызша əдеби тілі; 3) Орал-Еділ 
бойы «түркі» тілі. «Түркі» тілінде медресе жəне мектептерде дəріс оқылды, ресми іс 
қағаздары жүргізілді, көркем шығармалар, тарихи, географиялық, діни жəне дүнияуи 
трактаттар жазылды. Сонымен қатар араб, парсы жəне татар тілдері оқытылды. Бірақ 
медіреседе башқұрт тілі оқытылмады.  

Дəстүрлі кітаби тілдік құралдардан бой тарту жəне башқұрт, татар халықтық-ауызекі 
тілінің элементтерін қолдану негізінде башқұрт ағартушылық əдебиетіндегі түркі жазба 
əдеби тілі қайта қалыптасты. Оның бойында екі басты үрдіс, яғни дəстүрлі əдеби жəне 
халықтық фольклор тоғысты. Осы кезеңде татар, оған қоса башқұрт интелегенциясының 
«түркі» тілінен гөрі башқұрттарға түсінікті татар жазба əдеби тілінің (араб жазуына 
негізделген) қазіргі заманғы түрін қалыптастыруға ұмтылысы күшейді. 

Қазан төңкерісіне дейінгі башқұрттардың əдеби тілін демократизациялау 
Мифтахетдин Ақмолланың шығармаларынан көрінді. Башқұрт халқының ХІХ ғасырдағы 
ағартушы ақыны, шешенінің шығармашылығында халықтық ауызша жəне жазба дəстүр 
араласып жаңаша сипат алды . М.Ақмолла тамаша ұлттық-əдеби шығармалар тудырды.  

Осы кезеңдегі башқұрттың көрнекті ағартушы, көсемсөзші, жазушысы, аудармашысы, 
ғалым, қоғам қайраткері М.Уметбаев шығармашылығында М.Ақмолла дəстүрі жалғасын 
тапты. Оның еңбектерінде туған халықының ауыз əдебиеті мен шығыс жəне түркі 
халықтарының классикалық əдебиеті, алдыңғы қатарлы орыс жəне батыс еуропа мəдениеті 
сабақтастырылды. М.Уметбаев шығармашылығы башқұрт əдеби тілі тарихындағы маңызды 
кезең. Оның шығармашылық еңбегінің арқасында башқұрт халықтық-ауызекі сөйлеу тілі мен 
фольклор тілі негізінде фунционалдық стилдердің (публицистика, көркем əдеби жəне 
ғылыми) салалары айқындала бастады. 

Сонымен ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы башқұрт ағартушылық əдебиетінің 
дамуы башқұрт əдеби тілі тарихындағы шешуші кезең болды. Бұл құбылыс тек көркем 
əдебиет қана емес, басқа да жанрларда айқын байқалды. Бұл кезеңде жазба əдеби тіл 
көптеген көне элементтерден арылды, кітаби тілдік элементтермен араласа келіп, башқұрт 
жəне татар тілі төркініне сүйенілген халықтық негізі бекітілді. Біртұтас əдеби тіл шеңберінде 
көптеген фунционалдық стилдер (публицистикалық, көркем əдеби, ғылыми) қалыптасты. 

ХХ ғасыр басындағы əдеби тілдің дамуына жаңа мүмкіндіктер туындады.ХІХ 
ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында патшалық Ресей империализм дəуіріне аяқ басты. 
Башкирия экономикалық даму үдерісінде Ресейдің жартылай отар елі жағдайында болды. 
Башқұрттардың жерін заңсыз иемдену орыстар тарапынан жалғасып жатты. Осы ғасырдың 
басында башқұрт елді-мекендерінде ұсақ-буржуазия қалыптасып, капиталистік қатынастар 
дами бастаған еді. Қазан социалистік төңкерісі тұсында башқұрттар буржуазиялық ұлт 
ретінде қалыптасып қалған болатын. 

ХІХ аяғы - ХХ ғасыр басында мешіттер мен мұсылман мектептері кең етек жайды. 
М.В. Лоссиевский былай деп жазды: «Эти медресе и мектебе рассеяны повсюду, где есть 
башкирское или татарское население; редкая деревня не имеет своей мечети,  а где мечеть, 
значить – там есть мулла, там и мектебе и медресе». 1914 жылғы мəлімет бойынша Уфа 
губерниясында 1579, Оренбургте 436 мектеп болған. Башқұртстандағы мектептер мен 
медіресе тек діни қызметкерлер ғана емес, дунияуи білімді кадрлар дайындады. Мəселен, 
«Ғалия» медресесін башқұрт пен татардың көптеген жазушылары мен журналистері бітірді. 
Олар: М.Ғафури, Г.Ибрагимов, Ш.Бабич, З.Ермеки, И.Башмаков, Х.Туфан, Б.Ишемгулов, 
Х.Карим. т.б. 
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ХХ ғасыр басында башқұрт тілі отбасы мен қоғамдағы қарым-қатынас үшін 
халықтық-ауызекі тіл ретінде өмір сүрді. Оның тілдік құрамында көптеген говорлармен 
қатар, үш негізгі диалект болды: қазіргі таңда Башқұртстанның шығыс, оңтүстік-шығыс, 
солтүстік-шығыс аймағын, Челябинск жəне Курган облыстарын қамтитын шығыс диалектісі 
(немесе: таулы, кувакандық) ; оңтүстік жəне орталық башқұрттардың халықтық ауызекі 
тіліне неізделген оңтүстік диалектісі (немесе: қырлық, далалық, юрматиндік), татар тілінің 
говорларымен, сондай-ақ фин-угор тілдерімен үнемі тығыз қарым-қатынаста тұрған 
Башқұртстанның батыс жəне солтүстік-батыс аудандарына таралған солтүстік-батыс 
диалектісі. Шығыс жəне оңтүстік диалектілері қазіргі башқұрт ұлттық əдеби тілінің 
қалыптасуына негіз болды. 
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ЗАМАНАУИ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНЫП ОҚЫТУДЫҢ 
ТҮРЛЕРІ ЖƏНЕ ТИІМДІЛІГІ 

Арыстанова А.Б 
 

Батыс Қазақстан инновациялық- технологиялық университеті, Орал 
 
Инновация ұғымына жалпы энциклопедияның жаңа басылымында «инновация» - 

жаңалық,  жаңару – техникалық жəне технологиялық жетістіктер мен ашылымдардың немесе 
жаңалықтардың іс жүзіндегі қолданысы» деген анықтама беріледі. Ал, сөздікте ««новация» – 
бар нəрсенің ішінара жаңаруы, яғни қандай да бір бөлігінің, қасиетінің, байланысының 
өзгеруі» делінсе, «инновация» – мүлдем жаңа нəрсе, жаңалық» ретінде пайымдалады. 

Кейбіреулері білім берудің мақсаты мен міндеттеріне негізделетін жаңалықтарды: 
материалдық жəне рухани,  құрылымдық жəне технологиялық, негізгі, іргелі, стратегиялық 
жаңалықтар деп бөлсе; ал біреулері білім беру саласы мен ұйымдарындағы жаңалықтарды: 
жаһандық, жекелеген, ұйымдық жəне спонтандық, ірі жəне ұсақ, сырттан əкелінген жəне 
спонтандық, ішкі жəне сыртқы жаңалықтар деп бірнеше түрлерге ажыратады.  

Білім берудегі жаңалықтарды жіктеу барысында инновацияның адам қызметінің ең 
маңызды түрлерінің бірі екендігін ескерген жөн. Бұл қызметті қатаң шектеуге жəне 
бөлшектеуге болмайды. Білім берудің барлық құрамдас бөліктері мен аспектілеріне жаңалық 
енгізу қиын, тіпті мүмкін емес болғанымен, оларды бір құрамдас бөлікке біріктіру одан 
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сайын қиынға соғады. Сондықтан, білім беру мазмұнындағы жаңалықтар міндетті түрде 
ұйыммен жəне тиісінше, жұмыс істеу əдістемесімен өзара ықпалдасып отырады.  

Қазіргі уақытқа дейін ғылыми əдебиеттерде инновациялық үдерісті мынадай 
кезеңдерге бөледі. Идеяның немесе инновация тұжырымдамасының пайда болу кезеңі, мұны 
шартты түрде, іргелі де қолданбалы ғылыми зерттеулердің нəтижесі болып табылатын 
жаңалықтың ашылу кезеңі деп те атайды. Ойлап табу кезеңі, яғни қандай да бір нысанға, 
материалдық немесе рухани өнім-үлгіге айналған жаңалықты құру немесе ашу  кезеңі. 
Жаңалықты енгізу кезеңі, мұнда ойлап табылған жаңалық іс-жүзінде қолданысқа еніп, қайта 
өңделеді жəне жаңалықтан тұрақты нəтиже алынады. Бұдан кейін жаңалық өз бетінше өмір 
сүре бастайды да, инновациялық үдеріс жаңалыққа деген алғырлық қалыптасқан жағдайда 
келесі кезеңге аяқ басады. Жаңалықты пайдалану кезінде мынадай кезеңдер орын алады:  
Жаңалықты тарату кезеңі, мұнда жаңалық кеңінен қолданысқа енгізіліп, жаңа салаларға 
кіреді. Нақты бір салада жаңалықтың үстемдік ету кезеңі, мұнда жаңалық бұрынғы 
жаңашылдық қасиеттерін жоғалта бастайды да оны едəуір тиімді жаңалықпен ұтымды 
алмастыру үдерісі қарастырылады. Жаңалықтың қолданылу аясын қысқарту кезеңі, мұнда 
жаңалық жаңа өніммен алмастырылады. 

Инновациялық білім беру үдерісінің мəн-маңызы, біздің пікірімізше, оның 
инновацияны бастау, жаңа өнімдер мен мəмілелерді дайындау, оларды нарықта сату жəне 
одан əрі қолданысқа енгізу жөніндегі мақсатты іс-əрекеттер тізбегін қамтитындығынан 
көрінеді. 
 Инновациялық білім беру үдерістерін басқаруды кəсіби қалыптастырудың тиімділігін 
бағалау критерийлеріне инновациялық білім беру үдерісінің шынайылығы, жүзеге 
асырылғыштығы (ресурстық қамтамасыз етілу деңгейі), басқарылғыштығы, инновациялық 
деңгейі, гуманитарлығы, өңделгендігі жəне таралу мүмкіндігі жатады. 
 Еліміздегі жоғары оқу орындарында білім мен ғылымдағы ең алуан түрлі жəне 
болашағы зор қазіргі заманғы білім беру технологиялары ендірілуде. Оқытудың кредиттік 
жүйесін, қашықтан оқыту формасын енгізуді, маман даярлаудың көпсатылы құрылымына 
көшуді, оқу үдерісінде қазіргі заманғы білім беру технологиялары мен сабақ берудің озық 
əдістерін қолдануды атап айтуға болады. 

Педагогикалық технология – мұғалімнің кəсіби қызметін жаңартушы жəне сатыланып 
жоспарланған нəтижеге жетуге мүмкіндік беретін іс-əрекеттер жиынтығы.Педагогикалық 
технологиядағы басты мақсат – білім алушының оқу-танымдық əрекетін жандандыра 
отырып, алға қойған мақсатқа толықтай жету. Ал бұдан педагогикалық технологияның 
тиімділігі шығады. 

Оқыту процесін жандандыру білім алушылардың оқуматериалының теориялық 
мазмұнын игеру жөніндегі еңбегін тиімді ұйымдастыру жəне олардың практикалық 
іскерлікті мен дағдыларын қалыптастыру болып табылады.Оқу процесінің тиімділігі мен 
сапасы мұғалімнің əдістемелік дайындығы жəне сабақ жүргізу тəсілдері мен əдістеріне, 
инновациялық технологияларды игерулеріне тікелей байланысты болады.  

Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мəліметтер ағыны күшейген 
заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту 
мектептің басты міндеті болып отыр. Ал, бүгінгі білім кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару 
мұғалімнің қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылығының жемісімен келмек. 
Сондықтан да, əрбір білім алушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, 
ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тəрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған 
педагогикалық технологияны меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуы қажет. Өйткені 
мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыру инновациялық 
технологияны ендіруді міндеттейді.Педагогикалық жаңалықтарды жасау, игеру қолдауды 
біріктіретін инновациялық процесстер  білім беруді жаңарта алатыны сөзсіз.  

Мұғалімдер мен практикалық қызметкерлердің педагогикалық жаңа білімге деген 
қажеттіліктің күшеюінен келесі тенденция туындайды. Педагогикалық жаңалықтарға 
объективті баға бере алатындай, инновацияларды игере алатындай педагогикалық қауымның 
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құрамын жəне құрылысын жаңарту жүзеге асып жатыр. Келесі  үрдіс - жаңалықтарды 
практикаға енгізу кезеңімен байланысты. Жаңаны қолданудың жалпылама сипаты өседі. 
Бұны педагог - новаторлардың іс-тəжірибелерін таратудан көруге болады.  

Тенденциялар мен қайшылықтар инновациялық заңдылықтар туралы мəселені 
қарастыруды талап етеді. Зерттеушілердің айтуы бойынша, білім беру жүйесінде 
инновациялық процестерді сипаттайтын жалпы заңдылықтардың бірі-педагогикалық 
инновациялық ортаны қайырымсыз дестабилизациялау заңы. Бұл заңдылықтың мəні мынада: 
қандай болмасын білім беру жүйесіндегі инновациялық процесс жүзеге асу барысында 
инновациялық əлеуметтік ортаға, педагогикалық дедуктивтік өзгеріс əкеледі.  

Келесі заңдылықты инновациялық процестің түпкілікті жемісті жүзеге асуы деп 
атауға болады. Басқаша айтқанда, қандай болмасын инновациялық процесс ерте ме, кеш пе 
əйтеу ең соңында саналы түрде болсын, болмасын жүзеге асуы қажет. Алғашында енгізуге, 
игеруге үмітсіз жаңалықтар ең соңында өздеріне жол ашып, жүзеге асып жатыр.  

Сонымен, инновация мəселесі педагогикада педагогикалық еңбектің өнімділігін 
сапалы өзгертетін оқыту мен тəрбиелеудің жаңа үлгілері мен əдістерін құру процесіне ықпал 
жасайды. Көпшілік ғалымдардың айтуы бойынша мұндай нəтижеге жетуі үшін педагогтың 
инновациялық іс-əрекеті келесі талаптарға сай болуға тиісті: 

• өзінің жеке қасиеттерін есепке ала отырып, басқалардың инновациялық тəжірибесін 
өзгерту, жетілдіру, қабылдау қабілетіне; 

• жаңа ғылыми идеялар мен басқалардың тəжірибесімен хабардар бола отырып, өз 
жұмысын ұғыну қажеттілігіне; 

• жаңа ғылыми зерттеулер, олардың əдістемелік жүзеге асуын үздіксіз тəжірибеге 
енгізуі; 

• педагогикалық инновацияның жаңа əдістерімен тəсілдерін өз бетінше жасау; 
• педагогикалық кертартпалықпен, артта қалушылықты болдырмау. 

Инновациялық технологияны пайдалану педагогикалық іс-əрекетте əлеуметтік-
экономикалық жағдай тудырған басқа білім беру сфераларынан белгілі бір стандарттың 
межесінен ауытқу мен балама жүйе енгізу шараларын атқарады. Инновациялық іс-əрекет 
жаңалықтарды ойлап шығару, зерттеу, оқушылардың өз бетінше жұмыс істеу, іздену 
дағдыларын қалыптастыру. Инновациялық технология  түрлеріне: ынтымақтық 
педагогикасы, білім беруді ізгілендіру технологиясы, проблемалы оқыту технологиясы, тірек 
сигналдары арқылы оқыту технологиясы, түсіндіру басқарып оза оқыту технологиясы, 
деңгейлік саралап оқыту технологиясы, міндетті нəтижеге негізделген деңгейлеп саралап 
оқыту технологиясы, модульдік оқыту технологиясы; жобалап оқыту технологиясы. 

Оқытудың технологиясын жетілдірудің педагогикалық бағыты негізгі ой-
тұжырымдары бұрынғы меңгергендерді пайдалана отырып, ақыл-ойды дамытатын оқуға 
көшу, білім алушыға орташа деңгейде білім беретін бағдарламадан жекелеп, саралап оқыту 
бағдарламасына өту болып табылады. 

Жаңа технологияның принциптері: оқытуды ізгілендіру, өздігінен дамитын, дұрыс 
шешім қабылдай алатын, өзін-өзі жетілдіріп тəрбиелеуші тұлға қалыптастыру болып 
табылады.Мұғалімдердің оқыту технологияларын меңгеруде педагогикалық кеңестер, 
əдістемелік бірлестіктер, олардың зерттеушілік жұмыстары, шығармашылық іс-əрекеттері 
пайдаланылады.Барлық жаңа технологияның алдымен қоятын мақсаты- білім алушының 
жеке басының дара жəне дербес ерекшеліктерін ескеріп, олардың өз бетінше ізденуін 
арттырып, шығармашылықтарын қалыптастыру. 

Қазіргі білім беру саласындағы инновациялық технологияларын меңгермейінше 
сауатты, жан-жақты білгір маман болу мүмкін емес. Инновациялық технологияны  меңгеру 
мұғалімнің зейін-зерделік, кəсіптік, адамгершілік, рухани, азаматтық жəне басқа да көптеген 
ұстаздық келбетінің қалыптасуына игі əсерін тигізеді, өзін-өзі дамытып, оқу-тəрбие үрдісін 
жүйелі ұйымдастыруына көмектеседі.  Қарқынды күшейте (интесивті) оқыту 
технологиясы.Оқытуды интенсивтендіру (қарқындыкүшейте оқыту) дегеніміз – оқытудың 
сапасында, мерзімін де өзгертпей, бірақ оқу ақпаратын кеңірек көлемінде беру. Оқу үрдісін 
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күшейте түсу үшін тұлғаның шығармашылық потенциалын іске қосатын танымдық үрдіске 
жетекші ететін ғылыми негізделген əдістерді жасау жəне еңгізу қажет.  

Топтық оқыту технологиясы.Теориялық зерттеулер де практикалық тəжірибе де 
көрсетіп отырғандай, оқу іс-əрəкетінің пəні, қарым-қатынас құралы болған кезде алынған 
білімдер неғұрлым биік болады. Дұрыс ұйымдастырылған іс-əрекет пен қарым-қатынас оқу 
үрдісінің оқыту жəне тəрбиелеу функцияларының қатар жəне тиімді жүруіне жағдай 
жасайды. Топтық оқытудың тиімді ойластырылған əдістері, əсіресе, шетел тілдерін үйретуде 
өте тиімді. Топтық жеделдете оқытуда əрбір жеке тұлғаның қалыптасуына игі əсер ететін оқу 
ұжымы пайда болады.Оқу процесі барысындағы тұлға аралық іс-əрекет əлеуметтік 
қызығушылықтарды (стимул) қозғау арқылы мотивацияны күшейтеді : жеке жауапкершілік 
сезімі пайда болып, көпшілік алдында жеткен жетістіктер білім алушының өз-өзіне сенім 
артыруына, ұжымда өз позициясын орнықтыруына ықпал етеді.  
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Вопрос развития лесного хозяйства для Западного Казахстана имеет особую 
значимость и актуальность в связи с тем, что он занимает по объему лесного фонда одно из 
последних мест среди других регионов Республики. 

Пойменные леса р. Урал мало изучены с экологической точки зрения и представляют 
большой интерес в этой области. П.С.Погребняк[15] отмечает, что если в условиях плакора, 
за пределами речных долин, естественные смены пород протекают в больших масштабах 
времени, исключаемые многими столетиями, то пойма изобилиет пестротой переходов, 
совершающихся на глазах одного  человеческого поколения. 

Долина среднего течения Урала широкой полосой пролегла между Общим Сыртом и 
Урало-Илекским плато, по ним проходит юго-восточная граница распространения  дуба-
ценнейшей древесной породы европейских лесов. Лишь в немногих местах дуб с 
сопутствующими ему породами выходит на левобережные сырты Приуралья и поднимается 
в степь по  глубоким балкам [16]. 

По долине среднего течения Урала проходит юго-восточная граница распространения 
дуба черешчатого - ценнейшей древесной породы европейских лесов. 

Дуб  черешчатый является своеобразным символом природы, занимает 1384 га и 
служит экологическим каркасом территории, выполняет важные почвозащитные, 
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водоохранные, водорегулирующие и санитарно-гигиенические функции. Однако 
современное состояние дубрав вызывает обоснованную тревогу и озабоченность не только 
лесоводов, руководителей органов и государственной власти, но и население. 

За последние 50 лет дубравы поймы р. Урал сильно пострадали от воздействия 
комплекса неблагоприятных абиотических и биотических факторов. 

Из-за сильных морозов, засух, повреждения листогрызущими насекомыми и мучнистой 
росой произошло значительное усыхание дубрав. 

Современное состояние лесов протекает с формированием тополевых и осокоревых 
насаждений. 

В прошлые ревизионные периоды состав насаждений был значительно лучшим, где 
доля участия твердолиственных пород в 1950 году составляла 44%, в 1962  37%, в 1972 26%, 
а в настоящее время – 10,3%. 

Таким образом, состав твердолиственных насаждений сократился на 33,7%, 
амягколиственных  увеличился на 32,3%. 

Существенные изменения произошли в средних таксационных показателях – запаса, 
полноты и возраста. 

Запас дуба черешчатого уменьшился на 2,3%, а полнота на 23,8% по сравнению с 
предыдущим лесоустройством. (Таблица 1). 

 
Таблица 1 - Изменение площади покрытых лесом земель, общих и средних запасов 
древесины на  1 га по классом возраста (по дубу) 
 
Класс 

возраста 
Предыдущее лесоустройства Настоящее лесоустройства 

площадь, 
га 

общий 
запас дес. 

м3 

средний 
запас на 1 

га, м3 

площадь, 
га 

общий 
запас дес. 

м3 

средний 
запас на 1 

га, м3 
1 2 3 4 5 6 7 
I 5,1 4 8 39,7 75 19 
II 4,3 13 30 26,5 52 20 
III 77,9 465 60 3,7 16 43 
IV 123,7 1395 113 217,2 1113 51 
V 564,6 8112 143 105,1 676 64 
VI 666,0 10475 157 309,7 4389 142 
VII 81,0 1418 175 590,7 9389 158 
VIII 2,1 29 138 91,7 1563 170 
IX 0,2 1 50 - - - 

Итого: 1524,9 21912 143 1384,3 17273 124 
 
Аналогичная картина наблюдается и по другим породам. Это свидетельствует о том, 

что в данный период происходит процесс изреживания насаждений вызванный изменением 
климата, отрицательное воздействие оказывает нерациональное планирование 
лесоустроительной организацией использование лесосечного фонда. В связи с этим 
создаются большие запасы спелого и перестойного леса, которые из года в год отмирают, 
теряют технические качества и впоследствии вырубаются санитарными рубками и 
отпускаются местному населению. 

В сложившейся ситуации необходимо разработать стратегию восстановления дубрав с 
учетом накопленных научных знаний, проверенных практикой. Для этого необходимо 
провести комплекс работ по выявлению, отбору, испытанию и широкому использованию 
семенного и посадочного материала деревьев дуба с лучшими наследственными свойствами 
(по биологической устойчивости, долговечности и продуктивности) с целью обеспечения 
лесовосстановительных работ. Лесовосстановление следует проводить таким образом, чтобы 
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существенно повысить устойчивость вновь создаваемых дубрав к неблагоприятным 
фактором на генетико-селекционной основе, формировать их смешанными по составу, с 
использованием потенциала естественного семенного возобновления дуба и сопутствующих 
пород. Необходимо предусмотреть применение наиболее эффективных методов, способов и 
технологий создания культур. Лесоводственные мероприятия и рубки ухода следует 
проводить по целевым программам, позволяющем формировать оптимальную структуру 
насаждений, обеспечивающих их максимальную продуктивность и устойчивость к 
неблагоприятным фактором. 
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Г.К. Бельгердің қазақ əдебиетіне қосқан үлесі туралы сөз етер болсақ, аузымызға ең 

алдымен көркем аударма саласындағы еңбектері оралады. ХХ ғасырдың 60-сыншы жылынан 
бастап əдеби өмірге белсене араласқан            Г.К. Бельгердің əдеби сын, ғылыми-зерттеу 
еңбектері қазақ көркем аударма саласының қалыптасу жолында, сол арқылы жалпы 
салыстырмалы əдебиеттану ғылымының даму үрдісінде өзіндік алар орны айқын. Сын жəне 
теориялық зерттеу еңбектерінде Г.К. Бельгер көтерген мəселелер мен аудармашының ортаға 
салған ой-тұжырымдары бүгінгі күні өзінің өзектілігімен ерекшеленеді. 

Мысалы, Г.К. Бельгердің 1986 жылы жарыққа шыққан «Мотивы трех струн» [1] деп 
аталатын кітабында қазақтың белгілі прозаиктері Х. Есенжанов, Ə. Нұрпейісов, Ə. 
Кекілбаевтардың шығармашылық лабораториясына талдау жасалып, қазақ прозаларын орыс 
тіліне аударудың теориялық жəне практикалық өзекті мəселелері зерттелген.  

Аталмыш еңбекте Г.К. Бельгер Ə. Нұрпейісов шығармашылығының өзіндік 
ерекшелігіне тоқталып, өзі жолма-жол аударған «Қан мен тер» трилогиясының дүниеге келуі 
мен трилогия кейіпкерлерінің психологиялық портретін сомдауда авторға Л. Толстойдың 
«Война и мир» романының жағымды ықпалын жəне оның орыс тіліне аударылуын сөз етеді. 

Аталмыш еңбекте қазақтың көркем прозалары мен поэзияларын орыс жəне неміс 
тілдеріне аударуда кездесетін кейбір практикалық мəселелерді шешуде төмендегі сұрақтарға 
талдаулар жасайды: 

1. Аудару əдісі қандай негізде жасалады? 
Екі сатылы аударма негізінде жолма-жол аудармадан көркем аударма тудыру 

мəселелері. 
2. Диалог түріндегі əдеби шығарманың тұздығы қандай? 
3. Қазақ жазушыларының тіл мəдениеті – көркем аударма сапасының анықтаушы 

факторы. 
4. Көркем аудармада автордың стильдік ерекшеліктерін беру. 
5. Аудармашы еңбегіндегі сөздіктердің орны жəне қазақ тілінің сөз қорын байыту 

мəселелері.  
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Біздің аударма өнерінде кеңінен қолданылатын тəсілдердің ең бастылары деп «еркін 
аударма», «жолма-жол аударма» ұғымдарын айта аламыз. Аударманы «еркін аударма» 
немесе «жолма-жол» деп атаудың өзі аударма өнеріндегі көркемдік, дəлдік, адекваттық 
талаптарға cай тұрғаны анық. Бұл талаптар кейбір аудармашыларды «еркіндік» жолына, енді 
кейбіреулерді түпнұсқаға жақын «жолма-жол» тəсіліне бағындырды.  

Тіпті, осы «жолма-жол» аударманың өзіне тəн ерекшеліктерінің бар екені белгілі. 
Аударма мəдениеті өскен сайын жолма-жол аудару əдісі де кеңіп, өріс ала бастады. Осы 
тəсілмен аударылған шығармалар да көп. Олай болса, «жолма-жолдық» ұғымының толық сөз 
етілуі, оның аудармадағы кейбір жақсы да, жаман да жақтары көрсетілуі керек. Айта кету 
керек, жолма-жолдық əдісін қолдаушылар, негізінен, дұрыс пікір ұсынады. Олар аударма 
түпнұсқаға жақын болған сайын, автордың стилі, үні толық беріледі деген пікірде.  

Г.К. Бельгер өзінің əдеби зерттеулерінде екі сатылы аударма əдістерінің тиімді 
жолдары мен əдіс амалдарын қарастырады. М. Əуезов жолма-жол аудармашыны «мүкіс 
сарапшы, келістіруші-косноязычный посредник», ал         Н. Джусойты «алдамшы сарапшы-
обманчивый посредник», Б. Рахым-зада «өлі үлгі – мертвая схема», Н. Чуковский «глухая 
стена, сквозь которую ничего не видно», Т. Калякина «живучий урод», В. Кафаров «буксир, 
старый-престарый канат, подлежащий списанию» деп атаған [1, 142 б.]. 

Г.К. Бельгер біздің көп ұлтты еліміздің белгілі ақын-жазушыларының жолма-жол 
аудармашыларға деген жоғарыдағы сыни пікірлерін ескере отырып, аударманың негізін 
жолма-жол аудармадан бастағанды жөн санайды. Екі сатылы аудармада негізгі ұтыс сапалы 
жолма-жол аудармаға қатысты болуы керек, өйткені түпнұсқаның барлық заңдылықтарына 
сəйкестендіріліп жасалынған жолма-жол аударма, екінші көркем аударманың да осы 
заңдылықтардың шегінен шығып кетуіне жол бермейді.  

Басқаша айтсақ, жолма-жол аудармашы түпнұсқаның тек мəні мен мазмұнын беріп 
қана қоймай, оның көптеген көркемдік компоненттері: стиль, ырғақ, басқа да көркемдік 
құралдарын міндетті түрде бере отырып, көркем аудармашыға қандай бағытта, немен жұмыс 
істеу керектігіне, қандай асулардан өтуіне жол сілтейді. Түпнұсқаға жақын сапалы жолма-
жол аударма шындығында да, көркем аудармашыны түпнұсқаның заңдылықтарының 
шекараларынан шықпауына бағындырады. Демек, аудару жеңіл де, жəне соған қоса едəуір 
ауыр, өйткені жұмыс жолма-жол аудармашыға да, көркем аудармашыға да бірдей жеткілікті.  

Жолма-жол аударманың көркем аударма cаласында аса қажетті əдіс екеніне Г.К. 
Бельгердің аудармашылық тəжірибесіндегі нақтылы мысалдармен дəлелдеп, көзімізді 
жеткізуімізге болады.  

Мысалы: Ə. Нұрпейісовтің «Қан мен тер» трилогиясының бірінші бөлімі «Ымырттан» 
берілген үзіндідегі сөйлемдер мен сөз тіркестерінің сөзбе-сөз аудармалары жақша ішінде 
берілген: Күн кештетіп қапты (День клонился к вечеру). Жел ызғары (стужа ветра) қатая 
бастаған (усилилась, ожесточилась). Бұл кезде батып бара жатқан күн (заходящее солнце) 
алыстағы коңыр жалдың біріне иегін сүйеп (прислонившись подбородком к одному из 
дальних увалов), еңкейіп қалған еді (уже было склонилось). Құбыла бет тұтас қызарып (закат 
сплошь багровея), жел жыртып дода-додасын шығарып тастаған бұлттар (в клочья 
разорванные ветром тучи) батар күннің шапағына (в бликах заходящего солнца) бауырын 
бояп (окрасив низ) алаулап апты (пламенели). Не қылса да (как бы там ни было) кең əлемді 
кұшағына алып (охватив широкий мир в свои объятия) тұтасып келе жатқан (надвигающейся 
сплошняком) мына түн қараңғылығына (этой ночной темени) жол бермей (не давая дороги) 
жанталасып, шарпысып жатқан жалғыз тірілік осы-ау! (отчаянно бьющаяся, 
сопротивляющаяся единственная жизнь!) Ендеше (значит), өмір мен өлім сияқты (как жизнь 
и смерть) қараңғы мен жарық та (и мрак и свет) кезек жеңіп (попеременно побеждая), тірлік 
үшін бұлар да (ради жизни они тоже) тартысып жатады (сражаются). Əр тірлікке төнер бір-
бір зауал бар (Над всякой жизнью нависает рок). Кезегі келгенде (когда приходит черед) күн 
басына да (и над солнцем) зауал төніп (нависая рок) қара кебінге оранып (окутываясь в 
черный саван), бар əлем тіл тартпай (вся вселенная безмолвно), түн құшағына кіріп бара 
жатады... (припадает к объятиям ночи...)» [1, 148 б.]. 
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Біз осы сөйлемдер мен сөз тіркестерінен бұл жай қысқы ымырттың бейнесі ғана емес 
екендігін сеземіз. Бұл үлкен бастаманың, қайғылы оқиғаның нышанын білдіреді. Кішкене 
үзіндіден тағдырдың заңды əрі аяусыз ауыр қадамы сезіледі, автор етістіктер мен етістік 
түрлерін басым қолданып суреттеген. 

Берілген үзіндіден көптеген Ə. Нұрпейісовтің прозасына тəн үндестік пен ырғақтың 
қамтылғаны көрініп тұр. Егер жолма-жол аударма түпнұсқаның барлық көркемдік 
құндылығы мен өзгешелігін көркем аудармашының  ойына салған жағдайда, жақша ішінде 
берілген сөйлемдер мен сөз тіркестерінің грамматикалық ішкі қолдану заңдылықтарын 
бұзбай, əртүрлі сөздік құрылымдарда қолдануға болады,  

Түпнұсқаға өте жақын жолма-жол аударма көркем аудармашыға басқа тілдегі 
шығармаларды түпнұсқаға сай, дəлме-дəл аударуына көмектеседі, ал кейде керісінше 
түпнұсқаға шамалы жақын жолма-жол аудармаларда түпнұсқаның тек мəні мен мазмұны 
беріліп, ал оның көптеген көркемдік компоненттері: стиль, ырғақ, басқа көркемдік 
құралдары ескерілмесе, мұндай жолма-жол аударма интуициясы мен талғамы жоғары, 
талантты деген көркем аудармашының өзінде түпнұсқадан едəуір алыстатып, алшақтатып 
жібереді. 

Ойымызды қорытындылай келе, тек сапалы жəне жоғарғы деңгейдегі жолма-жол 
аударма ғана түпнұсқа тілін білмейтін, бір (орыс) тілді көркем аудармашыларға түпнұсқаны 
дəл берудің негізі бола алатындығына көзімізді жеткіздік.  
Қазақ əдебиетінің əлемдік əдеби кеңістікке ену қарқынының қандай дəреже болғаны жолма-
жол аудармашылардың еңбектерін ұйымдастыру ісінің жағдайына, əсіресе қазақ 
шығармаларын орыс тіліне аударудағы жолма-жол  аударма рөлінің қоғам тұрғысынан 
бағалануына  байланысты болғанын академик М. Қаратаевтың ХХ-сыншы ғасырдың 
жетпісінші жылдарында айтқан келесі пікірінен білеміз: «Аударма ісінің шебері белгілі бір 
шығарманы қазақ тілінен, жолма-жол аударманың көмегінсіз тікелей шетел тіліне аударды 
дегенді естіген емеспіз. Жəне таяу арада бұл іс оңға басады, түпнұсқадан бірден аудару 
мəселесі жолға қойылады деп айту қиын. Өйткені екі тілді бірдей жете меңгерген шебер 
аудармашылардың тұтас бір тобының бірер жыл ішінде əдебиетке келе қоюы қиын. 
Шындығын айтайық: мұндай жайды тек қиялымызда ғана көріп отырмыз. Қанша күйінішті 
болғанымен мұны амалсыз мойындауға тура келеді» [2, 255 б.]. 

«Əрбір тіл əлем көрінісін бізге өзінің ерекше түрінде бейнелейді. Əр тілде əлем 
əртүрлі болып көрініп, əртүрлі түсіндіріледі» деген академик-лингвист   Л.В. Щербаның [3, 
53 б.] теориялық қағидасына сай, Г.К. Бельгердің айтқан: «тек қазақтың ауызекі сөйлесу 
түрін орыс тіліне толыққанды аударғанда ғана, шеттілді оқырманның қазақтардың өзіндік 
«тілдік бейнесінің əлемін» толық сезінуіне мүмкіндік беріледі. Ал, бұл бейне ауызша жəне 
жазбаша сөйлесудің кез-келген түрінің тұрақты көтеріңкі элементтерісіз, мəнерлілігінсіз, 
көркемдігінсіз мүмкін емес» [1, 153 б.] деген пікірі орынды. 

Г.К. Бельгер оқырман көңілін қазақ əдебиетінің классиктері Ж. Аймауытов, Б. 
Майлин, С. Мұқановтардың сөздік қорларының орасан байлығы мен көркемдігіне, өзіндік 
стильдерінің ерекшеліктеріне назар аудара отырып, олардың шығармаларында өткен заман 
көріністері, ұмыт қалған ұғым-түсініктер, этнографиялық деректердің біздер үшін үлкен 
ғибраттық мəн-мағынасы бар екеніндігіне жоғарыдағы талдаулары арқылы көзімізді 
жеткізеді.  

Ол өзінің «Автобиографиялық кескіндемелер» кітабында былай деп жазады: «Менің 
тағы бір жанға батар дертім – қазақтың тілі, қазақтың мəдениеті, қазақтың ділі. Бар 
қазақилыққа мен бала кезімнен бойладым, қазақилықпен менің қаным мен жаным 
сусындаған. Дəл осы арада мен немқұрайдылық, жайбарақаттық, алаңсыздық таныта 
алмаймын. Кейде мен өзімнің қазақ емес екенімді ұмытып кетем» [4, 170 б.]. Осы тұста 
Морис Симашконың Г.К. Бельгерге берген дəлелді бағасы ойымызға түседі. Ол «Сын 
Казахстана» атты мақаласында Г.К. Бельгер туралы өзінің елеулі пікірін айтады: «Ол өзінің 
Отанын – байырғы да мəңгі жас Қазақия елін тапты. Бар өмірін адал ұл ретінде соған 
арнаумен келеді» [5]. 
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Қорыта келсек, Г. Бельгер тағдырдың жазуымен қазақ топырағында қоныс аударып, 
саналы ғұмырын қазақ арасында өткізіп, қазақстандық этнос өкілдері арасында қазақ 
руханияты үшін өлшеусіз еңбек сіңірген қаламгер, аудармашы, публицист қайраткер. Оның 
шығармашылығынан  туған əр бір аударма арқылы қазақ əдебиетінің жаһарлары əлемдік 
кеңістікке жол тарытып, жаһанға танылса, оның төл шығармашылығындағы қазақ халқына 
деген құрметтің, ұлттық-этнографиялық мəселелердің төгіліп тұруы құдды бір қазақ 
қаламгерлеріндей шекерадан асып түседі. Туған жері болмаса да, өсіп-өркендеген 
топырағына деген құрмет, қазақ тілі мен мəдениеті деген ілтипаты оның саналы ғұмырында 
толастаған емес. Тіпті тəуелсіздік алған жылдардан кейінгі  елдегі орын алып отырған саяси-
əлеуметтік ахуалға да ашық ірі батыл үн қатып отыруы, оның елге деген отаншылдық 
сезімінен туындап жатырса керек.  
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ҒҰМАР ҚАРАШ ЖƏНЕ «ҚАЗАҚСТАН» ГАЗЕТІ 

Боранбаева Б.С. 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 
 
1905-1907 жылдардағы орыс төңкерісінен кейін ұлттық мəні бар саяси-əлеуметтік 

жəне мəдени мəселелерді көтеріп, шешуде мерзімді баспасөздің атқарар қызметінің 
маңыздылығын қазақ зиялылары жақсы түсінді. Сондықтан да олар шын мəніндегі жалпы 
ұлттық газет шығару ісіне көп күш жұмсады. 

 Бүгінгі демократиялық қоғамда «тртінші билік» атауына ие болған қазақ баспасөзінің 
тарихына көз жіберсек, ХІХ ғасырдың ІІ жартысынан бастау алады екен. Осылайша мəн-
мағынасы ұлттық қажеттілікпен айқындалған, мерзімді басылымдар 1911 жылдан шыға 
бастады. Олар: патша өкіметінің тұсында шыққан «Қазақстан», «Қазақ», «Алаш» газеттері 
мен «Айқап» журналы.  Сөйтіп, қазақ қоғамы демократияшыл жұртшылығының ұлттық 
баспасөз ұйымын құру жөніндегі ынтасы күшейе берді.  

 Ғұмар Қараш озық ойлы қазақ зиялыларымен бірлесе отырып, 1911-1913 жылдар 
аралығында  жалпыұлттық  демократиялық жəне ағартушылық – реформаторлық, кейде 
революциялық бағыт ұстаған «Қазақстан» газетін шығаруды қолға алады.  

 Бұл басылымның  ресми редакторы Елеусін Бұйрин болғанымен, материалдарды 
баспаға əзірлеп, сараптаушы, ұйымдастырушы Ғұмар Қараштың өзі болғандығын тарихи 
деректер дəлелдеп отыр.  

Сонымен «Қазақстан» газетінің басқармасы Борсыда жайғасады, ал басылымның 
ресми редактор-шығарушысы жаңақалалық мұғалім Елеусін Бұйрин, қазақ бөліміне жауапты 
Ғұмар Қараш болады деп шешілді. Орыс қаріптері Орда қаласындағы Щелкова 
баспаханасынан, араб қаріптері сол жылдардағы Мұхамедқали Мусин дейтін саудагер 
татардан сатып алынады.  

«Қазақстан» газетін ұлтты оятудың құралы деп санаған  Ғ.Қараш басылымның  
алғашқы санында: «Бізді бір ниет, бір тілекке жиятұғын зат – газет! Сол себепті газет біздің 
басшымыз! Дұшпандарға қарсы құралымыз! Газет біздің білмегенімізді көрсететін – 
ұстазымыз! Газет біздің қараңғыда жарық беріп, тура жолға салатын шам-шырағымыз!», - 
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деп баспасөздің ағартушылық жəне ұлттық сананы  қалыптастырудағы маңызын айқындап 
береді.  Сондай-ақ ол қазақ халқының жаңа заман талабына бейімделу қажеттілігі турасында: 
«Замана өзгереді, заман шаруаны, адамды өзгертеді. Өзгермесе, жаңаға ыңғайланбаса, ол 
кейін қалады. Заманымыз өзгеріп отыр, біз де өзгерейік»,-  деп   бүгінгі күн үшін де өзінің 
құндылығын жоғалтпаған  ұлағатты тұжырым жасайды.  

Енді «Қазақстан» газетінің шығу тарихы туралы сөз етсек, мұрағат деректеріне 
қарағанда 1910 жылы қыркүйек айында ішкі ордалық халық мұғалімі Елеусін Бұйринның 
газет шығаруға сұраған өтініші бойынша  Астрахань  губернаторы Соколовский жандарм 
басқармасына өтініш иесінің бұрын-соңды істі болған-болмағанын, саяси шүбəсіздігін 
анықтауды тапсырады. Жандармдардың ұзақ тексерісінен кейін Е. Бұйрин 1911 жылдың 
қаңтарында орыс тіліндегі  қосымшасымен, жетісіне бір қазақша «Қазақстан»  газет 
шығаруға рұқсат етілген  № 618-ші  куəлікке ие болады.  

Газеттің негізгі редакциясы Ордада болған. Орыс жəне қазақ тілінде əзірленген  
материалдарды  Е.Бұйрин мен Ғ.Қараш поезбен Астраханға жеткізіп отырған.   

Алғашқы санынан кейін «Қазақстан»  газеті қаржы тапшылығынан кешігіп шығады. 
Өйткені  газеттің бұл жолғы санына керекті  қаржыны, əзербайжан мұнай кəсіпкері Зейнел-
Ғабиден Тағиевтен сұрау үшін  газет редакторы  Елеусін Бұйрин мен  Ғұмар Қараш Бакуге 
аттанады.  

Кейін Ғұмар Қараштың   «Баку» деп аталатын  мақаласында: «Ақ ниетіміз кұрметіне 
Алла тілегімізді оңғарып, барған хатымызды хош алды, «Қазақстанға» мың сом жəрдем 
берді, аталық сифатынан ағып шыққан сөздерін айтты. Амандасып айырылысар жерде 
«Қазақ баласына менен сəлем – дəулет менікі емес милəттікі» деген сөзін айтып көзіне жас 
алды... Хұдай тағала ғұмырларын ұзақ етіп, осындай адамдарымызды көбейтсін»,- деп 
жазды.  

1911 жылдың мамырдан қарашаға дейінгі аралықта газеттің екі саны жарыққа 
шыққанна кейін, қаржы тапшылығынан газет шықпай кідіріп қалады. Сондықтан осы 
баспаханаға құрал-жабдық пен бояу əкелу үшін Ғұмар Қараш пен Елеусін Бұйрин екеуі Баку 
қаласына барып, ықпалды адамдармен кездеседі. Ғұмар осы сапары туралы жазған өзінің 
«Баку» атты очеркінде былай деп келтіреді: «Былтыр, 1911 жылы зауза жұлдызының бас 
күнінде «Қазақстан» газетін атқа мінгізіп, адам ету қайғысында, адамдар арасында етілген 
бір қаулы бойынша Баку қаласында болған елден екеу шықтық… Еріккен екі тентек елден 
шығып кетті” деушілер көп болса да, шын көңілдерімен «Қайырлы сапарлары болып, жеңіл 
барып, ауыр қайтқай»,  деп те тілеген адамдар болды» [1, 82 б.].  

Сөйтіп, газеттің алғашқы екі саны Ордада жарыққа шығады да, кейін Оралға 
көшіріліп, жергілікті ахун Мұтиғолла Тухфаттуллин жəне оның серіктерінің баспаханасынан 
шығарылады.  

Орал қаласына келісімен баспахана «Қазақстан» газетін шығаруды жалғастырып, 1911 
жылдың 15 қарашасында  қайтадан №1 саны шығарылады. Газетте бұдан əрі шығарып, 
таратып отыру үшін Бақытжан Қаратаев пен Ғұмар Қараш қазақтың сол кездегі көзі ашық, 27 
жас оқығандарын жинап, жиын өткізіп, жиынға қатысушылардың əрқайсысы баспаханаға 20 
сомнан жарна жинап тұруға келісім жасайды [1, 87 б.]. 

Газет беттерінде жарияланған мақалаларының басты мақсаты – халықты білімге 
шақыру, көшпенділік  салтынан арылып, қала салып, өнер мен ғылымды дамыту мəселесі. 
«Қазақстан» газетінің 1911 жылы 16 наурыздағы санында «Газет деген не зат?» дейтін 
мақаласында ол «Бізді бір ниет, бір тілекке жиятұғын зат – газет! Сол себепті газет біздің 
басшымыз! Газет біздің достар алдында – көркіміз! Дұшпандарға қарсы құралымыз! Газет 
біздің білмегенді көрсететін ұстазымыз! Газет біздің қаранғыда  жарық беріп, тура жолға 
салатын шам-шырағымыз!», - деп жазды [2,12 б.]. 

«Қазақстан» газетін революцияға дейінгі қазақ тілінде жарық көрген басқа да мерзімді 
баспасөздермен салыстырып қарағанда газеттің демократиялық, реформаторлық 
идеяларымен, яғни əлеуметтік прогрестік, бағыттағы сапалылығымен ерекшеленеді.  
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«Қазақстан» газетін шығаруда Ғұмар Қараштың  көп еңбек сіңіргені басылым бетінде 
жарияланған мақалаларынан анық аңғарылады. Газеттің əр санында Ғұмар Қараш бірнеше 
публицистикалық əдеби, очерк пен фельетон жəне өлеңдерін басты. Газетке мақала 
жазушылардың саны аз болғандықтан, ол авторлардың санын көбейту мақсатымен жəне 
басылымның беделін арттыру үшін өзінің жазған мақалаларын тек өз есімімен ғана емес, 
«Қазақ», «Ғабдолла Мұштақ», «Қазақаев», «Оразақай» сияқты бүркеніш есімдермен  бірнеше 
мақала жариялап отырған [1, 92 б.]. 

Ұлттық мəні бар саяси-əлеуметтік жəне мəдени мəселелерді көтеріп, шешуде мерзімді 
баспасөздің атқарар қызметінің маңыздылығын Ғұмар Қараш жақсы түсінді. Сондықтан да 
ол шын мəніндегі жалпы ұлттық газет шығару ісіне көп күш жұмсады. Сөйтіп, Ғұмар Қараш, 
Елеусін Бұйрын, Бақытжан Қаратаев, Сейтқали Меңдешов т.б.  озық ойлы қазақ 
зиялыларының қосшылығымен, Шəңгерей Бөкеев сияқты жекелеген дəулетті адамдардың 
демеушілігімен 1911 жылдан бастап Ордада осылайша жалпы ұлттық биресми «Қазақстан» 
газеті шыға бастады.  

«Қазақстан» газеті, Қазан төңкерісіне дейінгі қазақ тілінде жарық көрген өзге де 
мерзімді баспасөздермен салыстырып қарағанда өзінің демократиялық, реформаторлық 
идеяларымен, яғни əлеуметтік прогрестің жаршысы болуға ұмтылуымен ерекшелене түседі. 
Ал халық қамқоршысы Ғұмардың осы басылым беттерінде жарияланған мақалаларының 
идеялық мазмұны – халықты білімге шақыру, көшпенділік салтынан арылып, қала салып, 
өнер мен ғылымды дамыту мəселелері болды. 

 Ғ.Қараш халық келешегі үшін отырықшы өмірдің прогрессивтік мəні зор, 
отырықшылық өнер-білімге, мəдениетке жетуге бірден-бір жағдай жасайды деп біледі. 
Көшпелі өмір салтынан арылуды қазақ халқының болашақта ел болып қалуының түпкі негізі 
деп танып, басылым бетінде өз пікірін былайша қорытады:«...Көшпе халінде жүріп, қазақ 
жұрты ешбір уақытта, өнерлі, білімді ел болмайды, білімсіз ел теңдік таппайды. Неге десең 
ол ел надан болған соң пайдалы мен зиянды айырмайды. Өз халқын өзі сақтай алмайды – 
оған итте жау, құста жау, еншісіне душар өзара бөлінгендік, бəсеке, аралас отырған білімді 
жұртқа қол болу – жұтылу, ақыры діні, күнінен бірдей айырылып, сымпиып құру, жоқ 
болудан басқа еш нəрсе тимейді» [3,3 б.]. 

Баспасөз тарихынан мəлім, Батыс Қазақстандағы «Қазақстан» газетімен тұстас 
Мұхамеджан Сералиннің басшылығымен 1911 жылы қаңтарда Троицкі қаласынан «Айқап» 
журналы шығарылады. Негізгі қызметі ұлттық мүддеге негізделген, идеялық бағыт – 
бағдары  ұқсас «Қазақстан» газеті мен «Айқап» журналының бетінде Ғұмардың елді 
отырықшылыққа, өнер, білімге үндейтін мақалалары жиі-жиі жарияланып отырды. Екеуі де 
сол кездегі қазақ елінің күнгейлі, көлеңкелі жақтарын көрсете білген.  

«Қазақстан» газеті де «Айқап» журналымен үндес, көтерген мəселелері бір бағытта 
өрбіп, «егер түпкі мақсатымыз халыққа пайда ету болса, сөз бен істі қатар жүргізелік, яғни 
баяғыдан бері ауызбен айтып жүргенімізді халыққа қолмен істеп көрсетелік» деп үн қосып, 
халықтың басын біріктіріп, кооперативтер ашу, жерді игеру жұмыстарын жүргізу керектігін 
айтады.  

  Ағартушы ойшыл ақынның «Қазақстан» газетінің 1911 жылғы №2 санында 
жарияланған «Тіршілік таласы» атты мақаласында: «Ата-бабадан келе жатқан жалқаулықты 
тастап, тəуекел ердің жолдасы деп ғылым, өнер жолына түсіп, бүтін жұрт үлес алып жатқан 
дүниеден бізге де үлесімізді алу керек» ,- деп халықты оянуға, өнер-білімге, іргелі ел болуға, 
өмірді жаңарту үшін қам-қарекет жасауға үндейді. Немесе: «Дүниедегі жан-жануарлардың 
тіршілігінен ілтифат салып қарасақ талассыз, тартыссыз тұрған заман көрінбейді... Бұл... 
таласты... адамдар тіршілік таласы деп атайды [3,2 б.]. 

 Тіршілік таласы деген сөз сондай бір талас, жеңілгенге рахым жоқ, жеңілгеннің күні 
қараң. Адам балаларының арасындағы тіршілік таласы мен хайуандар арасындағы тіршілік 
таласы қаттылық, рахымсыздық жағынан айырмалары жоқ. Бір айырмасы сол: хайуандар тіс-
тырнағын жұмсағанда, адам балалары бір-біріне көбірек ақыл қаруын жұмсайды.         
Ғылым, өнер иесі адамдар, яки халықтар тіршілік таласында үстем болып, надан, өнерсіз 
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қалғандар... су құйылмаған теректей болып қурап, ақырында дүние жүзінде өзі түгіл атағыда 
қалмайды. Біздің қазақтардың қарттары да тіршілік етудің қиын екенін сезген. Бұрынғыдан 
қалған мақал бар: «Мал арыстанның аузында, Түркістанның түбінде, біреу өлмей, біреу күн 
көрмес» деген сықылды. Кең сахарада жайылып өскен біздің қазақ баласына да тіршілік 
таласының заманы келіп жетті. Қазақ ішінде отарбалар салынып, жолдар ашылған соң, күн 
батыста тар жерде отырған елдер бөгеп тұрған кедергі алынған судай болып, қазақ 
сахарасына жайыла бастайды. Бостаншылықта өскен қазақ ауылына тіршілік таласының 
қайнаған жерінен шыққан адамдармен қатар, тіршілік етудің оңай емес екендігі көзге тез-ақ 
көрінеді» [4, 12 б.],- деген ұлағатты ойын жеткізеді. 

Ғұмар Қараш - əр түрлі мерзімді баспасөз беттерінде көп жазған қаламгер.  Баспасөз 
тарихынан мəлім, Батыс Қазақстандағы «Қазақстан» газетімен тұстас Мұхамеджан 
Сералиннің басшылығымен 1910 жылы Троицкі қаласынан «Айқап» журналы шығарылады. 
Негізгі қызметі ұлттық мүддеге негізделген, идеялық бағыты ұқсас «Қазақстан» газетімен 
«Айқап» журналының бетінде Ғұмардың елді отырықшылыққа, өнер, білімге үндейтін 
мақалалары жиі-жиі жарияланып отырған. Ол «Айқап» журналында басылған 
мақалаларында қазақ халқының қоныстанып  қала болуын жақтады [5,4 б.]. 

Ғұмар Қараштың прогрессивті демократиялық бағыттағы бұл басылым бетінде 
жариялаған мақалаларының тақырыбы сан алуан. Оған дəлел, 1912 жылы  «Қазақстан» 
газетінде басылған материалистік бағытпен үндес «Ленада болған оқиға» жəне «Ленада 
болған оқиғаның зардабы»  мақаласын айтуға болады. Мақалада əйгілі Лена қырғынының 
жай-жапсары баяндала келіп,  автор бұл саяси оқиға туралы хабарлап қана қоймай, сонымен 
бірге таптық күрес деңгейінде қанаудың экономикалық жəне саяси себептеріне Карл 
Маркстің «Капитал» еңбегі негізінде  талдау жасаған. Мəселен, « Бұл күнде үлкен байлар 
жүн, тері, тағы басқа нəрселерді сатып алып, фабрикаларда, заводтардакиім, я басқа керек 
нəрселерді сату үшін күні бұрын жасатып қояды. Бұл іске байлардың өздері қол тигізбейді., 
бəрін де қызметшілер жасайды. Сондықтан  бұл күнде қызметшілер көп. Əрбір заводта, 
фабрикада 40-50 мың кісі қызмет етеді. Бұл күнде халық екіге бөлінул: бір жағы байлар, 
екінші жағы қызметшілер. Байлар: «Арзан жалдаймыз һəм таң атқаннан күн батқанға дейін 
қызмет еткіздіртеміз»,- дейді. Қызметшілер айтады: «Жоқ, біз тиісті ақымызды аламыз һəм 
күніне 8-10 сағаттан артық істемейміз», - дейді. Егер байлар бұлардың дегенін етпесе, 
қызметтен бас тартып, бірнеше ай жатады. Бұны забастовка деп атайды. Забастовка болса 
заводта, фабрикада қызмет тоқтайды. Бұл байларға үлкен зиян болады. Сол себебті, осы 
уақытта, байлар қызметін істетеді [5, 3 б.]. 

Мақалада қоғамдағы  таптық қанаудың мəніне осылай баға бере келе, Ғұмар 
Қараш ереуілдердің формаларына да түсінік беріп, олардың айырмашылықтарын  қарапайым 
тілмен былайша түсіндіріп береді: «Екі түрлі забастовка болады, біреуі – «экономическая», 
екіншісі – «политическая». Əуелгісінде ... қызметшілер өз мақсаттары үшін ғана қызметтен 
бас тартады. Мысалы, ақыларын арттыру үшін, тамақтарын тоқ ету үшін. Политическая 
забастовкада талаптары бүтіндей басқа болады: бір кісінің күнелтуіне 6 сағат қызмет жетеді. 
Қалған уақыттың барлығы байлар пайдасына кетеді, байлар дəулеті өседі, 6 сағаттан артық 
еткен уақыттан қосымша кұн жиналады. Түп мақсаттары барлық билікті өздері алып 
(политическая власть), өздерінше əркімге сыбаға беру» [5, 4 б.]. 

Тоталитарлық үстемдік жағдайында  «Қазақстан» газетінің шығу тарихы, идеялық 
саяси бағыты, оның сол кездегі дəуір үніне қосқан үлесі тіпті басылымның орыс жəне қазақ 
тілінде шығуына еңбек сіңірген   ұлт қайраткерлері Е. Бұйрин мен Ғ. Қараштың өмірі, 
қоғамдық - саяси қызметі    ұзақ уақыт бойы арнайы ғылыми-зерттеу объектісі бола алмады. 
Сонымен бірге газет бетінде жарияланған мақалаларды  жариялауға да тиым салынды.   
Ғұмар Қараштың 1912 жылғы «Қазақстан» газетінің №5 санындағы «Бұлай маслихат» атты 
мақаласында былай деп жазды: «Тіршілік деген сабанды (соқа деген мағынада –Б.Б.) 
сүйреуші екі өгіздің күші бірдей болмаса əлсізі боразданың ана басынан бір айналуға 
жарамай-ақ қара терге боялып, бүйірін соғып, тұмсығымен жер тірей жығылатыны анық, 
белгілі болғаннан айтамын, һəм осы күнде «тіршілік» сабанына қазақ жəне орыс атты екі 
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өгіздің жегіліп тұрғанын , «нужда» деген айдаушының білектей кендірден есіп, ұшына қарыс 
жарым қайыс байлаған өткір шыбыртқымен дем алуға да бермей үсті-үстіне əлсіз қазақты 
шыбыртқылап тұрғанын көргендіктен айтамын» [6],- деп ашына жазады.   

Сондай-ақ қоғам қайраткерінің газеттің 1912 жылғы №1 санында жарияланған 
«Халықты ояту үшін не керек?» деген мақаласында 1-2 болысты кооперативке біріктіріп, 
қаржы жинап, ирригациялық жүйе құруға, егістік пен шабындықты бірлесе суаруға 
болатынын айтып, шаруашылықты түзеу үшін  кооперативтік қозғалысты дамыту қажеттігі 
туралы прогрессивті озық ойын ұсынады [7]. Сөйтіп, «Қазақстан» газетінің бетінде басылған 
мақалалардан сол тұстағы қазақ елінің хал-ахуалын, тіршілігін, шаруашылығын білумен 
қатар елді өнер, білімге, мəдениетке, отырықшылық өмірге шақырған прогресшіл-
демократиялық ізгі ниетті ұстанғанын анық көруге болады. Міне, алаш тұлғасы Ғұмар Қараш 
«Қазақстан» газетінің бетінде сол кездегі қазақ тұрмысына қатысты сан алуан əлеуметтік - 
саяси  мəселелерді көтере білген.  Шындығында,  «Қазақстан» газеті Ғұмар Қараш сияқты 
алдыңғы қатарлы қазақтың озық ойлы жаңа қалыптасып келе жатқан ұлттық 
интеллигенциясының басшылығымен шығып, идеялық бағыты жағынан жалпы 
демократиялық үрдісті ұстанып, бүкіл қазақ халқын өнер-білімге,  əлеуметтік жаңаруға 
шақырды [8, 6 б.].    

Қорыта айтқанда, «Қазақстан» газеті қазақ елін оқу-білімге шақырған, отырықшылық 
өмірге, мəдениетке үндеген, халықтың саяси ой-санасын өсіруде елеулі рөл атқарған 
прогресшіл бағыттағы маңызды басылым болды. Аз уақыт шықса да баспасөздің газет 
ісіндегі көш бастаушысы ретінде танылған бұл газет болашақтағы шынайы басылымдардың 
шығар күнін жақындата түсті. Осы газеттің ұйымдастырушысы əрі шығарушысы болған 
Ғұмар Қараш ХХ ғасыр басындағы қазақ халқының қоғамдық-саяси ұлттық мүддесін 
қорғауда баспасөз басылымын құрал еткен ірі тұлға деп тануымыз қажет. 
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ХХ ғасырдың басында Қазақстан Ресей империясының отар аймағы еді. Қазақ халқы 

отарлық езгінің – құқықсыздық пен кемсітушіліктің, ұлттық тəуелділіктің бұғауында 
болатын. Отарлау саясаты күшейген сайын халықтың қарсылық қозғалысы да арта түсті. 
Қалыптасып келе жатқан қазақ зиялылары бұл қозғалысқа ұйымдасқан түр беріп, оны жаңа 
сапалық деңгейге көтерді. Туған халқын азаттық жолындағы күреске бастаған қазақ 
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зиялыларының көш басында тұрған аса ірі саяси жетекшілердің бірі жəне бірегейі – 
Сейітқали Меңдешев болатын. 

Сейітқали Меңдешев – ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында Қазақстан тарихында ерекше 
зор роль атқарған саяси қайраткер. 1916 жылғы Бөкей даласындағы ұлт-азаттық көтерілістің 
көсемі дəрежесіне дейін көтерілген, тарихта тұңғыш Қазақ Республикасын орнатушылардың 
бірі болған Сейітқали Меңдешев 1917 жылғы дүрбелең кезеңінде Бөкей даласындағы саяси 
оқиғалардың бел ортасында болады. 

1917 ж. 25 қазанда Петроградта жеңіске жеткен Қазан  төңкерісі Уақытша үкіметті 
құлатып, сяси билік басына кеңес өкіметі мен большевиктер партиясын алып келді. 
Партияның стратегиялық жоспарына сəйкес Ресейде жеңіске жеткен социалистік революция 
келешекте дүниежүзілік социалистік революцияға ұласуы керек еді. Ал ескі Ресей 
империясының отарлы аймағы ретінде Бөкей өлкесінің бұл жолмен жүруі сөзсіз міндетті 
саналды.Бірақ Бөкей даласында Кеңес билігі бірден орныға қойған жоқ. Өйткені өлке 
халқының саяси сауатсыздығы, буржуазиялық монархистердің контрреволюциялық əрекеті 
кедергі болды. Дегенмен 1917 ж. 2 желтоқсанда Бөкей даласында 15 адамнан тұратын 
революциялық комитет құрылады [1,35б]. Бұдан кейін тағы да басқа облыстық басқару 
орындары сайланады. Олар «Орталық атқару комитеті», «Қоғамдық ұйымдардың уақытша 
советінің Орталық атқару комитеті» деп аталады. Бөкей даласындағы осындай қызу 
оқиғалардың ортасында болған С.Меңдешев өз кезегінде былай деп жазды: «Ол кезде мен 
сол Бөкейде қызмет еттім. Бөкей даласының орталығы Орда қаласында 1917 ж. декабрьден 
бастап, 1918 ж. май айына дейін бірінің артынан бірі революциялық комитет, халық билігінің 
комитеті, Земская управа, Соғыс революциялық комитет, Комиссарлар кеңесі, қоғамдық 
ұйымдар комитеті деген үкімет мекемелері болды», - дейді [1,42б].  Алайда бұл ұйымдар 
жаңа өкімет құру жолында мардымды іс тындыра алмады. Тек 1918 ж. қаңтарында 
большевиктердің басшылығымен Астрахань маңындағы тұрғын халық контрреволюциялық 
күштермен күрес жүргізіп, нəтижесінде билік Кеңестердің қолына көшті.Ал сол жылы 27 
қаңтарда кеңестердің өлкелік І сьезі ашылды. І сьездің басты шешімдерінің бірі-өлке уездері 
мен аудандарында, болыстары мен ауыл-селоларында уақытша үкімет органдарын, 
земстволарды таратып, кеңес сайлауын өткізу болды. Осыған байланысты Хан Ордасында 
қоғамдық ұйымдардың жиналыстары өткізіліп, жергілікті жəне облыстық Кеңестердің 
сайлауын өткізуге дайындық жүргізіледі. 

1918 ж. 22 наурызда қоғамдық ұйымдар жиналысын өткізіп, онда атқару комитетін 
сайлау көзделді. Қоғамдық ұйымдар жиналысына делегаттар сайлау мұғалімдер, дəрігерлер, 
егіншілер, жұмысшылар кəсіподағында жүргізіледі. Бұл мəселе мұғалімдер кəсіподағында да 
қаралып, қоғамдық ұйымдар жиналысына делегат болып Апухтин, Нұғман Залиевтермен 
бірге Сейітқали Меңдешев те сайланады. 1917 ж. ақпан төңкерісінен кейін Бөкей 
даласындағы демократиялық қозғалыс кезеңінде Уақытша үкімет құрамында қызмет еткен 
Сейітқали Меңдешұлының кеңестік жаңа өкімет құру жолындағы бұл алғашқы қадамы 
болатын. Ал кейбір авторлар оны кеңестік билік жүйесін орнату ісіне 1917 ж. қазан айынан 
бастап қатынасады деп көрсетеді [2,37б]. Бұл қате пікір. Оған дəлел Сейітқалидің зайыбы 
Рəзия Меңдешеваның 1917 ж. 6 желтоқсанда Орда ревкомына жазған арызы: «менің 
күйеуімді абақтыдан босатыңыз. Оны уақытша үкімет құрамына халық сайлаған»[3,8п]. 
Ревком бұл арызды қарап, С.Меңдешевті жəне тағы басқаларды абақтыдан босату жөнінде 
қаулы алған. Міне бұл арыздан Сейітқали Меңдешевтің 1917 ж. қазан төңкерісінен кейін 
уақытша үкімет мүшесі ретінде қамауға алынғандығы айқын көрінеді. Сөйтіп қамаудан 
босағаннан кейін, өз халқының дербес мемлекеттілігі жолында күрескен ол қайтадан кіріседі. 

1918 ж. 21 наурызда Бөкей жерінде қоғамдық ұйымдардың жиналысы өткізіліп, оны 
ұйымдастыруға Астрахань өлкелік атқару комитетінен жіберілген өкіл П.Милютинмен бірге 
Сейітқали Меңдешев те атсалысады. Бұл жиналысты ұйымдастырушылардың бірі ретінде 
жəне мұғалімдер кəсіподағының өкілі ретінде сөз алған С.Меңдешев қоғам алдында тұрған 
басты міндет – жаңа өкімет құру екендігін баяндап, халықты областық жаңа өкімет құруға 
шақырады. Бірақ бұл жиналысқа қатысқан кейбір қоғамдық ұйымдардың өкілдері күмəнді 
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болғасын жəне əлі дайындық жұмысын жүргізу үшін жиналыс мəжілісі кейінге 
қалдырылады.Жиналыс 23 наурыз күні қайта өткізіліп, төрағасы С. Милютин, хатшысы 
С.Меңдешев болады. Сөйтіп бұл жиналыста қызу айтыстардан кейін 12 мүшеден тұратын 
Уақытша атқару комитеті сайланып, оның төрағасы С.П. Милютин болады [1,42б]. Уақытша 
атқару комитетінің алдына қойған негізгі міндеті – кеңестердің бүкілоблыстық съезін 
шақыру, бұл үшін болыстарда, ауылдарда халық өкілдерінің жиналыстарын өткізіп, оған 
дайындақ жұмыстарын жүргізу болды. Сөйтіп Бөкей даласында кеңестік басқару жүйесін 
демократиялық жолмен, халықтың тікелей қатысуымен сайлау негізінде құру көзделді. 

Уақытша атқару комитетімен бір мезгілде Ордада қоғамдық ұйымдар тарапынан 
Халық комиссарлары сайланады. Саяси белсенді іс-əрекетімен таныла бастаған Сейітқали 
Меңдешев делегаттар ұсынуымен Халық комиссарлар кеңесінің төрағасы болып сайланады. 
Халық Комиссарлар Кеңесі құрамында ішкі істер халық комиссары – Ақбаев, жер 
шаруашылығы – А.В.Топчевский, денсаулық ісі – М. Шомбалов, финанс ісі – Капцевич, 
ағарту ісі – С.Меңдешев, қатынас жолдары мен почта, телефон, телеграф – И.Щербаков, 
азық-түлік – Ахметов, еңбек, өнеркəсіп, сауда жəне қоғамдық жұмыстар комиссары – 
Д.А.Князев, Орданы қорғау комиссары – Мусин болды [1,43б]. Бұл жылдары С.Меңдешев 
жұртшылықтың мүддесін қорғайтын қабырғалы қайраткерлермен үзеңгі қағыстыра жүріп, 
сол азаматтардың қатарынан табылды. 

Халық Комиссарлар кеңесі өз мəжілістерінде Кеңес органдарын ұйымдастыру 
мəселелерін қарап, сайлау өткізу үшін өкілдерін белгіледі. С.Меңдешев бұл істің басында 
болып, оның басшылық ұйымдастыруымен уездерде, ауыл-селоларда жаңа өкімет органдары 
құрыла бастады. Бірақ ол оңайға түскен жоқ. Өйткені биліктен аластатылған ауқатты топ 
өкілдері ел ішіне іріткі салды, кейде бұл қантөгістерге əкеліп отырды. Соған қарамастан 
жергілікті жерлерде уездік, болыстық кеңес сайлаулары жəне облыстық кеңестер сьезіне 
делегаттар сайлауы өткізіледі. 

Сөйтіп Бөкей даласы тарихында алғаш рет 1918 ж. 30 сəуір – 3 мамыр аралығында 
Бөкей даласы Кеңестерінің облыстық съезі өтеді. Съездің қабылдаған маңызды 
қаулыларының бірі Бөкей даласын «облыс» деп атау болды. Сондай-ақ съезде облыстық 
басқару органдары – Облыстық атқару комитеті жəне Халық комиссарлар кеңесі сайланады. 
Облыстық атқару комитеті дала аймағында билік жүргізуші, заң шығару функциясы бар 
жоғары өкімет органы деп есептелінеді. Ал Халық комиссарлар кеңесі орындаушы, съездің 
шешімдерін жүзеге асырушы орган болып табылады. Бұл съезде Сейітқали Меңдешұлы 
халық ағарту комиссары болып, ал оның орынбасарлары ретінде Милентьев, Ғ.Мұсағалиев 
бекітіледі [1,53б]. 

Сонымен Бөкей даласында жаңа өкімет – Кеңес билігі құрылады. Жаңа өкіметтің 
қолға алған басты шараларының бірі – халық ағарту ісін қайта құру болды. Ең алдымен 
бұрынғы ағарту министрлігінің органдары жойылып, орнына Бөкей облысының халық 
ағарту комиссариаты құрылады. Халық ағарту комиссары болып сайланған Сейітқали 
Меңдешевтің бұл міндетті орындауда көп жұмыс істегені архив материалдарынан көрінеді. 
Алдымен мектеп жоқ жерлерде мектеп ашу қолға алынды. Бұл кезде облыста орысша 50-дей 
І, ІІ, ІІІ басқыш мектептер болды. І басқыш мектепте 10-11 жастағылар үш жыл оқиды, ІІ 
басқышта 14-16 жастағылар төрт жыл оқиды, ІІІ басқышта 17-18 жастағылар үш жыл оқиды. 
Мектептердің жанынан алыстан келіп оқитындар үшін интернаттар ашылып, олар азық-
түлік, көлікпен жабдықталды. Сөйтіп барлық болыстарда І-ІІ басқыш мектептер ашылып, 
жұмыс істеуіне күш салынды [3,67-68пп]. 

1918 ж. 2-5 қыркүйек аралығында халық ағарту комиссары С. Меңдешевтің 
қатысуымен мұғалімдердің облыстық І сьезі өтеді. Съезді ашқан Мəскеуден келген Қырғыз 
Комиссариатының өкілім Тұнғаншин өз сөзінде Бөкей өлкесінің оқу-тəрбие ісі бойынша 
Ресейдің артта қалған аудандарының бірі екендігін қынжыла айтып, оның себептерін 
түсіндіреді. 1897 ж. жүргізілген халық санағы бойынша Ішкі Ордада мектеп жасындағы 
30000 баланың тек 2000 ғана білім алғандығын мəлімдей келіп, бұл тұрғыда халықты 
қараңғылықта тұмшалауды мақсат еткен патшалы Ресей үкіметінің саясатын сынға алады. 
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Ендігі жерде жаңа өкімет халықтың білім, мəдениет жолындағы ұмтылысына шек 
қоймайтындығын, сол үшін мұғалімдердің жергілікті жерде ұлттық мектептерді дамыту ісіне 
атсалысуға шақырады [3,65п].Съезд сол кездегі халық ағарту ісінің өзекті мəселелерін 
талқыға салады, жалпы съездің күн тəртібінде 13 мəселе қаралады. Ана тілінде сабақ 
берілетін ұлттық мектептерсіз ешқандай ағарту ісі, ешқандай мəдениет мүмкін емес деп атап 
көрсетілді съезде.Сондықтан ең басты мəселе жаңадан қазақ мектептерін ашу туралы болды. 
Екінші негізгі мəселе мектептерде оқу-тəрбие ісін жаңа кеңес өкіметі рухы мен талабына 
сəйкес жүргізу болды. Оны ұйымдастыруда облыста кеңес өкіметі орнағалы біркелкі жұмыс 
істелсе де, яғни тегін білім беру, жаңа бағдарламалар негізінде оқыту жолға қойылғанымен 
съезд оқу жұмысын түбегейлі жақсарту шараларын белгіледі. Сондай-ақ съезд мектептен тыс 
оқыту жұмысын ұйымдастыру, мұғалімдерге қысқа мерзімді курстар ашу сынды мəселелер 
қарады.  

Білім беру ісінде қиындық туғызған жағдайлардың бірі елді мекендердің 
мектептерден шалғайда орналасуы болды. Бұл жағдайды шешуде С.Меңдешев жəне ол 
басқарған халық ағарту комиссариаты мектептердің жанынан интернаттар ашуды көздейді. 
Архив құжаттарынан 1918 ж. өзінде-ақ Теректі, Таловка, Нарын, Хан-Ордасы, Жəнібек жəне 
т.б., жалпы саны 13 мектептің жанында интернаттар ашылып (əрбіреуінде 20-40 баладан), ал 
1919 жылға 20 мектептің жанынан интернаттар ашу жоспарланғаны анықталды[3,3-4пп]. 

Сонымен қатар С.Меңдешев типография жабдықтарын сатып алып, газет, журналдар, 
кітаптар басып шығару ісіне кіріседі. Оның басшылығымен облыста жаңа жағдайда оқу-
тəрбие жұмысын ұйымдастыруға байланысты мұғалімдерге əдістемелік көмек ретінде 
«Мұғалім» атты журнал шығарыла бастады [3,91-92пп]. 

Сонымен Сейітқали Меңдешевтің мұндай күрескерлік рухқа толы қызметтері оның 
1917-1918 жылдардың өзінде-ақ белгілі қоғам қайраткері болғандығын дəлелдей түседі. 
Тарихи тұлға сол бір қаhарлы жылдарда өлкедегі бұқара халықтың мүддесі тұрғысынан 
қызмет етті. 1920-жылдардағы кеңестік қайраткерлердің бел ортасынан ойып орын алған ірі 
саяси тұлға, көзінің тірісінде-ақ ел аузында «тұңғыш қазақ президенті», «қазақ жерінің 
жоқшысы» атанған С.Меңдешевтің туған халқына сіңірген еңбегін ешкім жоққа шығара 
алмайды. Оның Бөкейліктегі ағартушылық қызметі, 1916 жылғы ұлт-азаттық көтерілістегі 
жетекшілік рөлі əлі де зерттеуді қажет ететін жағдайаттар. Тарихи тұлға хақында 
диссертациялық деңгейде ізденістер жүргізілсе де, С.Меңдешевтің қоғамдық-саяси, 
мемлекеттік қызметі қызығушылық туғызады. 

 
Əдебиеттер: 

 
1. Кенжалиев И. Бөкей облысы. ІІ бөлім. Орал, БҚМУ баспасы, 2001. 
2. Чурин Х., Сарсеков Ж. Күрес күндерінде. Алматы, Жазушы, 1960. 
3. Батыс Қазақстан облыстық мемлекеттік мұрағаты, 306 қор, 2 тізбе, 1 іс. 

 
 
 

ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ  
С КАЗАХСКИМ ЯЗЫКОМ ОБУЧЕНИЯ 

 
Глебова Н.А. 

 
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

 
Организация современного учебного процесса без новых  педагогических  

технологий  невозможна,  так  как  они  являются  требованием  времени  и  реформ  
непрерывного  образования.В данный момент  в  Казахстане  идет  становление  новой  
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системы  образования,  которое  ориентировано  на  вхождение  в  мировое   
образовательное  пространство, «Программа – 2050» дает новый ход образованиюРК.   

Этот  процесс  сопровождается  существенными  изменениями  в  педагогической  
теории  и  практике  учебно-воспитательного  процесса.  

Изучение русского языка, как и другого иностранного, в перефирии является большой 
проблемой, особенно в нынешнее время, когда русскоязычное население съезжает с сельских 
местностей. На этой основе преподавателям русского языка предстоит нелегкая работа 
обучение русскому языку без языковой среды, особенно для желающих изучать язык, 
который является неродным,  в короткие сроки. 

Работа над текстом – очень важный момент обучения русскому языку учащихся-
неязыковедов. Художественный текст, как считает Ю. М. Лотман, есть «крайне 
существенный компонент, без которого существование художественного произведения 
невозможно» . Текст – это языковое выражение литературного произведения. Чтение – это 
процесс общения и познания, в нем присутствуют коммуникативный и когнитивный 
аспекты. Каждый текст, являясь средством общения, представляет собой сообщение, то есть 
обладает информативностью. «В общем виде текст можно рассматривать как определенную 
совокупную информацию, закодированную по системе данного языка», – отмечает З. Н. 
Клычникова.  

В процессе изучения каждого раздела курса русского языка мы используем текст, 
анализируемые явления которого интересны и значимы не только сами по себе, как факты 
такой уникальной системы, как язык, но и прежде всего потому, что все они обслуживают 
процесс общения, являются компонентами любого текста, который создается или 
воспринимается в ходе коммуникации. В связи с этим познание языковых явлений на 
занятиях русского языка в группах с казахским языком обучения не может стать самоцелью. 
Оно должно вывести учащихся на новый уровень в овладении средствами общения: от 
интуитивного владения языком к осознанному, правильному, умелому использованию 
различных средств языка при решении соответствующих коммуникативных задач. 

В современной методике преподавания основным средством создания развиваю- 
щей среды на уроках русского языка является текст. При работе с текстом обучение 

проходит «не только на основе подражания образцам, происходит и "самонаучение" (по Н. 
И. Жинкину, это формирование языка в естественных условиях речевой коммуникации, 
вызванной насущными потребностями ребенка), что постепенно приводит к формированию 
языковой личности, обладающей индивидуально-авторским стилем, личности, способной 
выразить свои мысли, чувства в слове...» . 

Тексты по своему содержанию можно рассмотреть как:  
1)   указание - разъяснение значения слова путем перечисления предметов, явлений, 

называемых этим словом;  
2)  описание - выделение внешних признаков предмета, явления, события;  
3)  характеристика - раскрытие наиболее выдающихся признаков предметов, явлений;  
4)   пояснение - раскрытие какой-либо части понятия с определенной целью; 

5)   сравнение - пояснение одного понятия другим, более знакомым, ясным.  
Текст выполняет все учебные функции: дидактическую, познавательную, 

обучающую, развивающую, коммуникативную. Кроме этого, при работе с текстом 
происходит формирование языковой и речевой компетенций. Каким образом, при помощи 
каких форм, методов сформировать у студентов необходимые коммуникативные 
компетенции? Бесспорно, что практические занятия по отработке орфоэпических, 
лексических, грамматических и синтаксических норм являются основными.  

Комплексная работа с данными текстом служит эффективным средством реализации 
межуровневых (внутрипредметных), а также межпредметных связей. Работая с текстом, мы 
сразу рассматриваем следующие вопросы:  

-  текст как база усвоения лингвистических понятий;  
-  текст - конкретное проявление речевой деятельности, речевого общения;  
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-  текст как единица, интегрирующая значение всех языковых единиц;  
-  текст как категория, показывающая «язык в действии»;  
-  взаимосвязь в изучении слова и текста;  
-  формирование лингвистической, языковой, коммуникативной компетенции 

студентов в процессе работы с текстом;  
-  развитие творческих, исследовательских способностей студентов иностранцев при 

анализе текста. [1; 478] 
Цели, преследуемые при  работе с текстом,  чтение и анализ текста, заключаются в 

преодолении акцента и приближении произношения иностранных учащихся максимально к 
произношению носителей изучаемого языка; расширение грамматического и лексического 
уровня. В результате чего происходит снятие произносительных трудностей, сопоставление 
фонетического строя системы современного русского языка с родным. 

При работе с текстом происходит  отработка и закрепление нового лексического 
материала, грамматических особенностей слов и  словосочетаний [4; 47]. 

Помимо всего прочего текст выступает и как пример культуры речевого, 
мыслительного и национального поведения носителей языка. Благодаря работе с текстами   
(художественными, политическими, историческими) иностранные учащиеся знакомятся с 
культурой речевого этикета, речевыми единицами, принятыми в обществе,  культурой 
мышления носителей языка, в результате чего происходит решение коммуникативных задач. 
Культурой языка как упорядоченной системой лексических, грамматических средств 
выражения мысли. Культурой речи как способом формулирования высказывания при 
общении, умением подчинить текст главной мысли, которая отражает замысел 
высказывания, умением изменить композиционную структуру порождаемого текста [2; 135]. 

Дидактический материал может носить теоретический и практический характер. В 
формировании коммуникативно-речевых умений задействованы оба вида дидактического 
материала. Сюда относятся: теоретические сведения о тексте, сформулированные в виде 
правил, тематически объединенные и оформленные памятками (теоретический 
дидактический материал); учебные тексты, наборы карточек с текстовыми заданиями, темы 
сочинений, иллюстрации и схемы (практический дидактический материал). 

Выдвижение в качестве приоритетной для национальной школы задачи овладения 
русским языком как средством не только общения, но и обучения определяет 
направленность на все виды речевой деятельности, на формирование коммуникативных 
умений, включающих умение анализировать готовые тексты и умение создавать, 
продуцировать собственные тексты. В связи с этим целесообразно использовать четыре вида 
текста:  

1) текст-образец; 
 2) репродуцируемый текст;  
3) продуцируемый текст;  
4) деформированный текст.  
Текст-образец отражает необходимые ракурсы текстопостроения и является полем 

зрения для изучения текстовых явлений (темы текста, основной мысли, средств связи 
предложений в тексте, ключевых слов, отражающих семантические блоки текста, и т. д.). 
Для этого необходимы задания аналитического характера, которые активизируют 
самостоятельность учащихся, заставляют вникнуть в содержание текста, т. е. сочетают 
решение орфографических и пунктуационных задач с анализом текста, поскольку в данном 
случае орфографические и функциональные явления анализируются и усваиваются в 
естественном окружении, в естественной ситуации — в единстве с другими языковыми 
явлениями.  

Репродуцируемый текст требует от учащихся умения воспроизводить изученные 
текстовые явления на основе восприятия данного текста.  
Чтобы овладеть в достаточном объеме речью, необходимо активизировать средства 

языка в различных формах их проявления, освоить механизмы речи, которые могут быть 
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усвоены только в практической деятельности: в процессе восприятия речи, выражения своих 
мыслей в устной и письменной форме. Вопросы развития речи необходимо рассматривать 
взаимосвязано с разделами грамматики и в процессе коммуникации (связная речь). Это 
позволяет выделить следующие основополагающие направления, которые являются 
основными компонентами процесса речевого развития школьников: 

1) осознание языковых единиц (отбор сквозных номинативных и коммуникативных 
единиц, организация обучения по их осознанию, формирование умения использовать 
теоретические знания в речевой деятельности); 

2) усвоение норм русского литературного языка (организация работы по усвоению 
норм языка в построении и использовании языковых единиц, отбор дидактического 
материала, необходимого для обучения нормам употребления единиц языка, использованию 
синтаксических синонимов, построению моделей словосочетаний и предложений); 

3) развитие связной устной и письменной речи (формирование умений учащихся 
«сознательно и целесообразно использовать языковые средства в конкретных условиях 
общения» (А. А. Леонтьев), составление связных высказываний как в устной, так и в 
письменной речи). [3; 406] 

Подводя итог, отметим, что текст в процессе его использования на уроках русского 
языка помогает решить множество учебных и воспитательных задач и, следовательно, как 
дидактическое средство имеет безусловное преимущество перед другими видами материала. 
Хотя в некоторых случаях текст не может заменить отдельных слов, словосочетаний или 
разрозненных предложений, впрочем, было бы неверно с методической точки зрения 
абсолютизировать данный подход настолько, чтобы утверждать необходимость 
использования текста как единственно возможного дидактического материала. Однако не 
вызывает сомнений тот факт, что текст имеет массу преимуществ перед всеми остальными 
формами дидактического материала. Использование текста на уроках по развитию речи и 
при обучении правописанию и пунктуации позволяет знакомить учащихся с собственно 
текстовыми понятиями и категориями - темой, идеей, композицией, абзацем, 
изобразительно-выразительными средствами, а значит, готовит учащихся к пониманию 
чужого текста и созданию собственного. 
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Музыкалық мəдениеттің ауызша қолданылуы, сондай-ақ көшпелі халықтың жанұялық 
жəне ауылдық тұрмысының орнықты дəстүрлері музыкалық мəдениет қайраткерлерінің 
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бірнеше кəсіби-халықтық типтерінің қалыптасуына мүмкіндік берді. Олар-ақын, жыршы 
немесе жырау, əнші жəне өлеңші, күйші, ертекші, сықаққой жəне т.б. болды. Халықтың 
музыкалық шығармашылығы туралы мəліметтер біздерге Қазақстанда болған 
саяхатшылардың жазбалары, есептері арқылы немесе Ресей ғылым академиясы ғалымдары 
мен профессорларының хабарлары арқылы жетті. XYIII-XIX ғасырларда қазақ даласында 
болып, қазақ халқының тұрмысын, əдет-ғұрпын жəне музыкалық мұрасын зерттеуші 
ғалымдар арасынан И.Т.Георгиді, И.Т.Андреевті, А.И.Левшинді, А.Голубевті, 
А.Е.Алекторовты, А.Эйхгорнды, Ш.Уəлихановты ерекше атаған жөн. “Орталық Азия 
халықтарының əндері мен құралдары” атты еңбекте Оңтүстік қазақтарының музыкалық 
өнері мен музыкалық құралдары жөнінде Август Эйхгорн бірқатар құнды қорытындылар 
жасады. Осы еңбектің “Қырғыздың (қазақтың) музыкалық құралдары” бөлімінде Эйхгорн 
домбыра, қобыз, сыбызғы құралдарына жеткілікті сипаттама берді. Сонымен қатар Эйхгорн 
қазақтар арасында кең тараған айтыс өнері туралы қызғылықты түрде жазып қалдырды. Қыз 
бен жігіт махаббат туралы айтысқанда, өз куплеттерін бірінен соң бірі əнге қосып айтқан. 
Қазақ музыкасын революцияға дейін зерттеушілер, өз еңбектерінде фольклордың таралуы 
туралы хабарлағанымен, халықтың өнер қайраткерлері туралы аз жазды.  

Шындығында, тек XIX ғасырда қазақтың аса көрнекті композиторлары, əншілері, 
күйшілері Құрманғазы Сағырбаев (1806-1881), Дəулеткерей Шығаев (1820-1887), Ыхлас 
Дүкенов(1813-1916), Тəттімбет Қазанғапов (1817-1862), Біржан Қожағұлов (1832-1894), 
Сармалай 80 (1835-1885), Жаяу Муса Байжанов (1835-1929), Абай Құнанбаев (1845-1904), 
Мұхит Мералиев (1847-1918), Ақан Сері Қорамсаұлы (1843-1913) жəне басқалары өмір 
сүріп, өздерінің өшпес шығармаларын шығарған еді. Оның себебін өнер зерттеушілеріне 
халық композиторларымен тікелей кездесудің сəті түсе бергенімен, қазақ жерінің аса 
кеңдігімен, сол кездегі экономикалық, саяси жəне мəдени байланыстардың нашар 
дамығандығымен түсіндіруге болады. Дегенмен, сирек те болса өнер зерттеушілері халық 
музыканттарымен кездесу сəттерінен алған өз əсерлерін жазып қалдырған. Осындай 
жазбалардың арасында орыс журналисті Н.Ф.Савичевтің қазақтың ұлы композиторы 
Құрманғазы Сағырбаевпен кездесу туралы материалы ерекше назар аударалық құнды дерек 
болып табылады.Н.Ф.Савичев Құрманғазыны 1868 жылы көріп тыңдаған. Ол композитор 
өнерінен алған өзінің əсерін “Сағырбаев-өте сирек кездесетін музыкалық жан, егер ол 
европалық білім алса, музыкалық дүниенің бірінші жарық жұлдызы болар еді”,- деп жазды 
[1].  

Қазақтың халық əншілерінің шеберлігі туралы француз ғалымдары Капо жəне 
Бонвало өздерінің 1881 жылы жарық көрген “Қырғыз трубадуры” мақаласындаЫдырысқұл 
əнші туралы былай деп жазды: “Бұл қырғыз өзінің далалық костюмінде, үй ішіне түскен 
көмескі жарықта нағыз сері болып көрінеді. Оның ишараттары емін-еркін жəне ақсүйектік, 
мəнері жұмсақ, сырт бейнесі əдемі. Ол кіре беріске малдасын құрып отырып алды да, 
құралының күйін түсірді. Содан кейін өз домбырасының қостауымен жоғары дауыста əнін 
шырқай жөнелді. Ол өз əнінде ауқатты сұлу қыздың кедей жігітіне деген ыстық махаббатын 
жырлады. Ыдырысқұл-нағыз артист, өз өнерінде тамаша шеберлікке қол жеткізген. Неге таң 
қаларыңды білмейсің: музыкалық құралда шебер ойнағанына ма, немесе салған əніне ме?”. 
Соңында авторлар Ыдырысқұл сияқты тенордың Европаның кез-келген опера театрының 
мақтанышы бола алатыны жəне театрдың даңқын шығара алатыны туралы жазды. Қазақтың 
музыка өнерінің дамуы туралы мəліметтер белгілі орыс зерттеушілері Ф.А.Щербинаның, 
В.Г.Короленконың, А.Е.Алекторовтың, А.А.Ивановскийдің еңбектерінен көрініс тапты. 
Қазақтың халық музыкасын зерттеу ісіне орыстың белгілі музыкалық қоғам қайраткері, 
сыншысы жəне композиторы А.В.Затаевич (1869-1936) аса зор еңбек сіңірді. Ол бастырған 
екі томдық –“Қазақ халқының 1000 əні” жəне “Қазақтың 500 əні мен күйі” совет 
фольклористикасындағы іргелі еңбектер болды. Затаевич қазақ музыка тарихында бірінші 
болып аса көрнекті халық композиторлары Абай Құнанбаевқа, Құрманғазы Сағырбаевқа, 
Жаяу Муса Байжановқа, Біржан сал Қожағұловқа, Ақан сері Қорамсаұлына, Мұхит 
Мералиевке, Дəулеткерей Шығаевқа, Ыбырай Сандыбаевқа толық мінездеме берді. Мұхит 
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Мералиев əндерінің кең тыныстылығына, əдемі əуезіне тəнті болған композитор, оның 
“Айнамкөз” əні туралы “бұл əн-тек қазақтың кең даласында туатын əн, басқа жерге 
сыймайды”, -деп баға берді. Затаевичтің аса көрнекті орындаушыларға берген 
мінездемелерінің музыка тарихын оқып-үйрену үшін маңызы зор. Олар-əншілер Əміре 
Қашаубаев, Ғаббас Айтпаев, Қали Байжанов, Ерғали Алдоңғаров, Майра Шаусутдинова; 
домбырашылар – Науша, Махамбет Бөкейхановтар жəне Ғұбайдолла Мухитов, Ғанбар 
Медетов жəне басқалары болатын. Өзінің барлық 2000-ның үстінде тұратын бай музыкалық 
коллекциясын Затаевич 500-ге жуық хабаршылардың көмегімен жинақтады. А.В.Затаевичтің 
қазақтың халықтық музыкасын жинақтап, бастырудағы жанқиярлық еңбегі музыкалық, 
ғылыми жəне əдеби қоғам арасында орасан зор қызығушылық туғызды [2].  

Көрнекті совет жазушысы А.М.Горький бұл жөнінде: “Міне, менің алдымда 
“Қазақтың 1000 əні” жинағы жатыр. Олар нотаға түсірілген, олардың аса ерекше əуендері – 
болашақ Моцарттарға, Бетховендерге, Шопендерге, Мусорскийлерге жəне Григтерге 
таптырмайтын бай материал” деп жазды. Затаевич еңбектері аса көрнекті француз 
жазушысы, музыка зерттеушісі жəне қоғам қайраткері Ромен Роланның назарына ілікті. 1926 
жылы Затаевич Р.Ролланға өзінің шығарған “Қазақтың 1000 əні” жинағын жібереді. Көп 
кешікпей Затаевич Ролланның жауап хатын алды. Онда Р.Роллан: “Ең алдымен, мен сіздің 
алабөтен энергиямен осынау бастаған тамаша ісіңізді, адам айтқысыз қиын аштық, эпидемия 
жағдайында аяқтап шыққаныңызға тəнті болғанымды білдіргім келеді. Сіздің маған жіберген 
“Қазақ халқының 1000 əні” атты еңбегіңіз менің туған күніме арналған ең тамаша сыйлық 
болды.”,-деп жазды. 2500 əн мен күйлерді жазып алған Затаевичтің ісін қазақстандық 
фольклоршылар Д.Д.Мацуцин мен И.В.Коцык жалғастырды. 30 жылдары қазақ музыкасын 
зерттеуге Б.Г.Ерзакович жəне Алматы музыкалық-драматикалық техникумы ғылыми-зерттеу 
кабинетінің қызметкерлері А.К.Жұбанов пен Е.Г.Брусиловский құлшына кірісіп, көп шаруа 
бітірді [3].  

Халық музыкасын оқып-үйреніп, нотаға түсіру жұмыстары, əсіресе Алматы 
мемлекеттік консерваториясын ұйымдастырғаннан кейін (1944) жəне 1946 жылы Қазақ ССР 
Ғылым Академиясы құрылғаннан кейін кең құлаш жайды. Аталған ғылым ордалары жыл 
сайын Қазақстанның түкпір-түкпіріне бірнеше рет ғылыми-экспедициялар жіберіп, халық 
музыкасын нотаға түсірді. Экспедиция мүшелері Қазақ ССР-нің барлық облыстарында, 
Өзбек ССР-нің қазақтар тұратын облыстарында, Ресейдің Таулы Алтай облысында, 
Астрахан, Омбы, Орынбор облыстарында жəне Қарақалпақстанда болып, 1980 жылға дейінгі 
аралықта 10000-ға жуық əн мен күйді нотаға түсірді. Қазақтың халық музыкасын зерттеуге 
жəне насихаттауға Қазақ ССР-ы Ғылым Академиясының академигі, өнертану докторы, 
профессор А.Қ.Жұбанов (1906-1968) зор үлес қосты. 1945 жылы Қазақстан ғылым  
академиясының бірінші президенті Қ.И.Сатпаевтың ұсынысымен А.Қ.Жұбанов ғылым 
академиясы жанынан өнертану Секторын құрды. Сектордың Жұбанов басқарған музыка 
бөлімінің негізгі бағыты қазақтың халық музыкасын жəне оны құрушылары мен 
орындаушыларының шығармашылығын зерттеу болды. Жұбанов 1000 əн мен күйді жазып 
алды жəне аса көрнекті екі күйші – композиторлар Құрманғазы мен Дəулеткерей 
шығармаларын өзінің түсініктемелерімен басып шығарды. Жұбанов зерттеушінің алғашқы 
тырнақалды еңбегі 1936 жылы басылып шыққан “Қазақ халық композиторы-Құрманғазы” 
очеркі болды. Бұнда зерттеуші қазақтың халық композиторы шығармашылығына терең 
талдау жасап, оның күйлерінің идеялық мазмұнын, əлеуметтік мəнін ашып, композитордың 
аспаптық музыканы дамытудағы аса көрнекті рөлін ашып берді. А.Қ.Жұбанов халықтың 
кəсіби-композиторлары шығармашылығын зерттеуді жалғастыра отырып, 1942 жылы “Қазақ 
композиторларының өмірі жəне шығармашылығы” атты кітабын бастырып шығарды. Бұл 
XIX ғасырда өмір сүріп, шығармалары музыкалық классикаға айналған бір топ халық 
композиторларының үлкен тобының шығармашылығын қорытындылаудың алғашқы 
талпынысы еді. 1958 жылы аса көрнекті музыка зерттеушісінің қаламынан “Ғасырлар 
пернесі” атты жаңа кітап басылып шықты. Кітап халықтың күйші композиторлары 
Құрманғазы, Дəулеткерей, Дина, Сейтек, Тəттімбет, Қазанғап, Бəйсерке, Абыл, Ықылас, 
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Сармалай шығармашылығы туралы 10 монографиялық очерктерден тұрады. 1967 жылы 
А.Қ.Жұбановтың келесі монографиялық зерттеуі “Замана бұлбұлдары” жарық көрді. Бұл 
зерттеуде А.Қ.Жұбанов қазақ халқының аса көрнекті əнші композиторлары Біржан сал, Ақан 
сері, Мұхит, Абай, Балуан Шолақ, Жаяу Муа, Ыбырай, Құлтума, Сары, Майра, Естай, Əсет, 
Нартай, Кенен өмірі мен шығармашылығы туралы 15 очеркпен қатар, 9 очеркте аса көрнекті 
əнші орындаушылар Əміре Қашаубаев, Қали Байжанов, Қасым Бабақов, Темірболат 
Арғынбаев, Жүсіпбек Елебеков, Қуан Лекеров, Манарбек Ержанов, Ғарифолла 
Құрманғалиев, Əли Құрмановтардың қайталанбас өнерлеріне терең мазмұнды сипаттама 
берді. Халық музыкасының бағалы басылымына З.Жанұзақова құрастырған “Қазақ 
халқының аспап музыкасы” жинағы жатады. Домбыра, қобыз жəне сыбызғыға арналған 
алғашқы бұл еңбекке А.Жұбанов, Ж.Қаламбаев, З.Қоспақов жəне З.Жанұзақова жазып алған 
87 күй енді. Шағын кіріспе мақалада З.Жанұзақова аспаптары туралы, олардың түрлері, 
бұрауының түсірілуі, ойнау техникасы туралы қызықты мəліметтерді келтіре отырып, 
күйлердің тақырыптық мазмұнының сан алуандылығынан хабар береді. “Оларда,-дейді 
Жанұзақова – адам сезімі мен толқынысының аса нəзік нюанстары беріледі: бала туғанына 
байланысты қуаныш та, жақын адамынан айрылуына байланысты қайғы да, сүймейтін 
адамға күйеуге берілген қыздың мұңы да, айырылысу сағынышы да, табиғат сұлулығына 
сүйсінуден туындаған музыкалық портрет те кездеседі”. Қазақтың музыкалық фольклорын 
зерттеу ісіне П.В.Аравин көп еңбек сіңірді. Алматы, Орынбор, Астрахань, Ленинград жəне 
Москва архивтері материалдарының негізінде, ол аса көрнекті халық композиторы 
Дəулеткерей Шығаевтың шығармашылығы жан-жақты талданған монография жазды. 
Композитордың аспаптық классиканың алтын қорына енген бірқатар белгілі күйлерін талдай 
отырып, автор Дəулеткерейдің патриот жəне гуманист ретіндегі шығармашылық бейнесін 
ашып берді. Қазақтың халық музыкалық аспаптарын оқып-үйрену жəне қалпына келтіру, 
сондай-ақ оларды фольклорлық-этнографиялық ансамбльдерге, оркестрлерге пайдалану ісіне 
Құрманғазы мемлекеттік консерваториясының профессоры Б.Сарыбаев өлшеусіз үлес қосты. 
Ғалым археологиялық қазбаларды, мұрағаттық құжаттарды, ғылыми еңбектерді зерттеудің 
нəтижесінде 30-дың үстінде халықтың көне музыкалық аспаптарын іздеп тапты. Бұл жұмыс 
өнертанушының 1978 жылы жарық көрген “Қазақтың халық аспаптары” атты 
монографиялық еңбегінде қорытындыланды. Соңғы жылдары халық музыкасын зерттеу 
ісінде Құрманғазы атындағы мемлекеттік консерваторияның профессоры Қ.Ахмедияров, 
доцент К.Сахарбаевалар жемісті еңбек етіп жүр [4]. 

Біржан сал Қожағұлов (1831-1894). XIX ғасырдың даңқты композиторы жəне əншісі 
Біржан Қожағұлов қазақ халқының əн өнерінде терең із қалдырды. Ұлы композитордың 
дүниеден өткеніне жүз жылдың үстінде уақыт өтсе де, оның əндері халықтың жадында мəңгі 
сақталып, əлі үздіксіз айтылып келеді. Олар қазіргі композиторлар шығармаларында кеңінен 
қолданылып, опералық жəне эстрадалық сахналарда үнемі орындалып жүр. Біржан Көкшетау 
облысындағы Қожағұл ауылында 1831 жылы дүниеге келген. Жасөспірім шағынан бастап əн 
салуға құмартып, тамаша дауысының арқасында Көкшетау өңіріндегі кез-келген ауылдың 
асыға күтетін қонағына айналды. Біржанның даңқы көп ұзамай бүкіл Қазақстанға жайылады. 
Біржанның бірқатар əндері қайшылықтар мен қайғылы оқиғаларға толы өз өмірін 
бейнелейді. 1865 жылы Көкшетауға Омскіден генерал-губернатор келгені белгілі. Біржан 
осы оқиғада орын алған озбырлықты суреттеген атақты “Жанбота” əнін шығарды. Өз 
болысы Азнабай əншіге дөрекілік танытады. Басынан сөз асырып көрмеген, намысшыл əнші 
ожырлардың шын “қасиеттерін” əшкерлеген, ыза мен кекке толы өзінің “Жанбота” əнін 
шығарады. Біржан көптеген тамаша əндер шығарды. Олардың ішінде көп орын лирикалық 
əндерге берілген. Əнші шексіз де, шетсіз қазақ даласын аралап жүріп, өз шығармаларына 
шабыт беретін адамдарды кездестірген, соларға арнап небір тамаша əндерін арнаған. 
Мысалы, Ақтентек деген байдың Ажар атты асқан сұлу қызына кездесудің нəтижесі қыз 
сұлулығын бейнелеген əншінің екі бірдей тамаша “Тентек” жəне “Жаймашуақ” əндерінің 
дүниеге келуіне себеп болды. Біржанның айналасы ойын-сауыққа, думанға толы болуына 
байланысты, əншіге халық “сал” атын берген, оны қатты құрметтеп, қошеметтеген. Біржан 
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шығармашылығын құрайтын лирикалық əндердің көбі қазақ қыздарына, олардың 
сұлулығына, мінезіне, қылығына арналған. Олардың қатарына “Лəйлім шырақ”, “ Көлбай-
Жанбай”, “ Ғайша жар”, “ Жамбас сипар” т.б. əндері жатады. Өмірінің соңғы жылдарында 
əнші кедейлікке ұшыраған, бай-болыстар тарапынан əртүрлі қиянат пен қысымшылық 
көрген. Қайтыс болардың алдында балаларына арнап “Асыл Ақық” жəне “Теміртас” əндерін 
шығарған. Əнші композитордың бостандық сүйгіш, сезімтал бейнесі қазақтың аса көрнекті 
композиторы М.Төлебаевтың “Біржан-Сара” операсынан тамаша көрініс тапты.  

Ақан сері Қорамсин (1843-1913). Ақан сері 1843 жылы Көкшетау облысындағы 
Қоскөл деген жерде туған. Алғашқы арабша сауатын Ақан ауыл молдасынан алған. 13 жасқа 
толғанда Петропавл қаласына барып оқуға түседі. Қалада алған білімі, көрген-білгендері 
кейін əншінің шығармашылық қызметін дамытуға көп септігін тигізеді. Ауылға келген Ақан 
өз өмірін қыз-қырқын, жас-желектер арасында, уайым қайғысыз, ойын-сауықпен өткізеді. 
Оның ақындық, əншілік композиторлық дарыны көпке таныла бастайды. Ақан сол кезде 
қазақ қауымы қатты құрметтеген салт-дəстүрлерге, шаруа түрлеріне орай, жүйрік 
саятшылыққа қажетті алғыр ит, аңға, құсқа салатын лашын, сұңқар, ителгі, қыран ұстайды. 
Сондықтан ол ел арасында “сері” атанады. Əсіресе, Ақан серінің əншілік өнері халық 
арасына кең танымал болды. Ақанның көптеген лирикалық əндері сұлу қыздарға арнап 
шығарылды. Əншінің əсем əуенді, кең тынысты, ыстық сезімге толы “Балқадиша”, 
“Мақпал”, “ Екі жирен”, “ Қараторғай”, “ Ақтоқты” əндері халық арасына өте кең тараған. 
Өзінің сүйікті тұлпары Құлагерге арнап “Маңмаңкер”, “ Құлагер” əндерін шығарды. Алайда 
қазақтың əнші- композиторы Ақан серінің тағдыры да аянышты болды. Сол кезде 
қалыптасқан дəстүрлерге байланысты ақын өзі сүйген қыздарына қосыла алмады, өзі 
мəпелеп баққан тұлпары Құлагерді Сағынай байдың асында ұйымдастырылған бəйгеде бір 
бақталастары шоқпармен ұрып өлтірсе, екінші бақталастары сұңқары “Көкжендетке” у беріп 
өлтіреді. Осының бəрі жиналып, əншіні ауруға ұшыратады, сөйтіп ол елеусіз жағдайда 
қайтыс болады. Алайда, Ақан серінің артында рухани мұрасы, өшпес əндері қалды [5].  

Мұхит Мералиев (1841-1918). Қазақтың дарынды композиторы жəне əншісі Мұқит 
Мералиев – лирикалық тамаша əндердің авторы жəне орындаушысы. А.В.Затаевич оны 
“Қазақтың Баяны” деп атады. Балалық шағы жайма –шуақ молшылық жағдайда өтті. Əкесі 
баласын əкімдікке, ел билеуге тəрбиелегісі келсе де, Мұқитты ол қызықтырмады. Жасөспірім 
шағынан бастап музыкаға, əнге əуестенеді, көп ұзамай əншілігі дүйім жұртшылыққа белгілі 
болып, даңқы бүкіл батыс өлкеге жайылады. Мұқиттың алғашқы əндерінің бірі “Айнамкөз” 
тамаша сұлу қыздың түрін бейнелейді. Одан кейін шығарылған “Алуаш”, “ Қилым”əндері де 
өмірлік бақылаулар нəтижесі еді. Егер жоғарыда айтылғандар лирикалық əндер болса, 
“Жылқышы”, “ Үлкен Айдай” əндері драматизмге жəне өмірлік патетикаға толы шығармалар 
еді. Əсіресе, барлық ұлдары мен жалғыз қызынан айрылған əкенің терең қайғысын 
бейнелейтін Мұқиттің “Зəуреш” атты əні халық арасына кең тарады. Мұқит əкенің орны 
толмас қайғысын асқан шеберлікпен бере білді. Осы əн туралы академик А.Жұбанов “Замана 
бұлбұлдары” атты еңбегінде былай дейді: “Мұқит музыкасы əннің қайғылы мазмұнын одан 
əрі тереңдете түседі, оны сабырлы түрде тыңдау мүмкін емес. Оның түпсіз қайғысы адамды 
бей-жай қалдырмайды”. Қазақстанның көптеген композиторлары əртүрлі бейнелеулерде оны 
өз шығармаларына енгізді. “Зəуреш” тақырыбына траурлық марштар жазылды. “Зəуреш” 
жоғары регистрде басталады, мелодиясы тегіс, созылмалы, қайғылы. Əнде бір-бір бөлек, 
артық, қажетсіз нота жоқ. Əрбір дыбыстан аса зор мұң, орны толмас қайғы, айрылу сезіледі. 
“Зəурешті” тек əн деп қарауға болмайды, ол- кішігірім, аяқталған реквием. Мұқит əндерінің 
арасында “Паңкөйлек”, “ Ақ иіс” əндері де өздерінің аса əуезділігімен, кең тыныстылығымен 
мұндалап, тыңдаушысын өзіне қаратып алады. Композитор Батыс Қазақстанда кең дамыған 
əншілік мектептің көш бастаушысы болды. Мұқит əндерін өзіндей айтып, халық арасына 
жеткізген кісм бар дегенде ең алдымен республиканың халық артисі, қайталанбас талант иесі 
Ғарифолла Құрманғалиев ауызға ілінеді. Күміс көмей əнші еліміздің талай-талай 
сахналарында Мұқит əндерін бұлбұлша сайратып, өз тыңдаушыларының алғысын алды, 
артына мол мұра – орындаған əндері мен шəкірттерін қалдырды. Мұқит дəстүрін 
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жалғастырушылар арасынан бүгін біз тамаша əншілер легін көреміз. Олар республикаға 
еңбегі сіңген əртіс Мекес Төрешов, Қатимолла Бердіғалиев, Рая Латифуллина, Сəуле 
Жанпеисова, Айгүл Қосанова, Пахаман Құттымұратов жəне т.б. Сөйтіп, ұлы композитордың 
“Панкөйлек” əнінде айтылатын арманы орындалды [6].  

 Жаяу Муса Байжанов(1836-1929), қазақтың белгілі əншісі жəне композиторы ұзақ, 
мəнді өмір сүрді. Оның шығармашылығы қоғамда орын алған əлеуметтік əділетсіздікке 
қарсы бағытталды. Жаяу Муса өз заманының арабша жəне орысша сауатты, оқыған адамы 
болды. Ол 1835 жылы Павлодар облысы, Баянауыл ауданында туған. Ауыл молдасынан 
сауатын ашқаннан кейін, он бес жасында Петропавл қаласына барып көпеске жалға жұмысқа 
орналасады. Жұмыс істей жүріп, өз бетімен білімін көтерумен айналысады, орысша сөйлеуге 
машықтанады, жазу-сызуды, скрипкада, гармоньда ойнауды үйренеді. Петропавловскіде үш 
жыл тұрғаннан соң, Мұса Омскіге барады. Омск ол кезде үлкен мəдени орталық болатын, 
сондықтан да Мұсаның дүниетанымы кеңейе түседі. Бұнда Мұса əскери үрлемелі оркестрдің 
орындауында марштарды, вальстерді, мазуркаларды т.б. европалық музыка түрлерімен 
танысады. Ол болашақ композитор шығармашылығына игі əсерін тигізеді. Ауылына оралған 
Мұсаға жұрттың назары бірден ауа бастайды. Ол қазақ жəне орыс əндерін айтады, 
домбырада, гармоньда жəне скрипкада ойнайды. Жергілікті байлар, Мұсаның халық 
арасындағы беделін көре алмай, оған “Жаяу Мұса” деген ат қояды. Бірақ одан Мұса 
қысылмайды. Халықты аралай жүріп, қарны тоқ байлардың əділетсіздігін, көрсеқызарлығын 
əшкерелеген əндерін шығарады. Сондай əндердің бірі “Ақ сиса” əні күні бүгінге дейін халық 
арасына кең тараған. XIX ғасырдың 70-80 жылдары Жаяу Мұса бірқатар лирикалық əндерді, 
атап айтқанда “Қазақ қыздары”, “ Тұрымтай”, “ Шолпан”, “ Көгаршын”, “ Хаулау”, “ Сұрша 
қыз”, “ Бозторғай” əндерін шығарады. Аса көрнекті халық композиторы Жаяу Муса 
Байжановтың шығармашылығына, оның əндерін қызығушылық күні бүгінге дейін толастаған 
емес. Оның əндерін үлкен-үлкен сахналарда кəсіби артистер де, көркем өнерпаздар да үнемі 
айтып келеді. 
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Семиотические исследования в этнологии имеют большую перспективу. Так как 
посредством символов и знаков, заключенных в обрядах и ритуалах, тот или иной 
индивид не только идентифицирует себя с этнической общностью, но и аккумулирует, 
хранит и передает культурно-значимую информацию накопленную на протяжении 
культурного развития социума.  
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Многие исследователи сходятся на том, что символизация является изначально 
характерной для человеческой мысли функцией. Так, по концепции Э. Кассирера символ 
есть "чистая функция мысли, интегратор  опыта, осмысление чувственного, динамическое 
начало - принцип всего… Действительность, поэтому, всегда символична" [1, с.89-94]. Ч. 
Пирс подчеркивал значимость роли знака в общении людей, в процессе обмена мыслями и 
считал, что "мысль исторически не могла возникнуть без знака, без чувственно 
воспринимаемой, материальной опоры" [2, с.228]. 

Роль символа и знака как аккумулятора культурно-значимой информации в 
традиционных, бесписьменных обществах было довольно велико. Так, по мнению В. 
Тэрнера, - "символический словарь и грамматика до некоторой степени восполняют 
отсутствие письменных записей" [3, с.41]. Культурная информация, содержащаяся в 
ритуальном символе, может быть "прочтена" исполнителем, а через него и 
исследователем. Что позволит рассмотреть не только механизм функционирования 
ритуального символа, но и возможности коммуникации посредством ритуалов в 
бесписьменных обществах. 

Изучение природы знака и символа, на наш взгляд, может, раскрыть одно из главных 
способностей человека в познании окружающего мира и себя. Модель мира (в обрядовой 
практике традиционная картина мира, система взглядов на мир) создается посредством 
кодирования культурно значимой информации для социума посредством символов. Данный 
культурный многовековой багаж, аккумулируясь, так же транслируется в межпоколенной 
связи посредством знаковой системы, являясь этноинтегрирующим фактором [4 с.176]. Это 
положение позволяет рассматривать "этнографическую действительность" как знаковую 
систему, где обрядовая практика анализируется в качестве упорядоченной, таксономической 
системы имеющей внутреннюю логику, служащая средством коммуникации. 

Анализируя семиозис (семиотические функции) обрядов и ритуалов жизненного 
цикла казахов следует обратить внимание на объекты семиотического процесса. Знаковое 
отношение предполагает присутствие трех компонентов: объект, знак и интерпретанту 
(содержание или значение). По концепции Ч. Пирса, любой знак предполагает его 
интерпретацию какой-либо мыслью, для которой он и является знаком [5, с.179]. 

Для сохранения ценностно-значимой информации формируется семиотическая 
память. В обрядовой практике сохранять прошлую информацию - "означает её постоянно 
воссоздавать, то есть фактически превращать прошлое в новое" [6, с.13-16].  

В анализе семейных обрядов как семиотической системы важно исследование 
проблем усвоения культурных текстов (культурно-ценностной информации) как суммы 
ненаследственной информации. По мнению Ю.М. Лотмана, усвоение естественного языка 
происходит двумя способами, которые в принципе аналогичны и прилагаемы "обучению 
культуре" 1) в сознание обучаемого вводятся многочисленные употребления текстов на 
основе которых он научается самостоятельно порождать тексты, 2) путь "когда в сознание 
вводятся определенные правила, на основании которых он может самостоятельно порождать 
тексты" [7, с.167].  
 На наш взгляд, подобный механизм усвоения текстов имеет место при 
социализации членов коллектива в обрядовой практике. Видимо, здесь кроется одна из 
ключевых проблем передачи культурно-ценностной, ненаследственной информации 
посредством кодирования знаков и символов. Непременными условиями передачи является 
непосредственное функционирование самого обряда и/или ритуала, то есть через 
демонстрацию, где актуализируются различные параметры семиозиса (визуальный, 
слуховой, пространственный и т.п.). Наложение запрета на отправление обрядовой практики 
или же её частичного функционирования приводит к забвению самой сути обряда, как это 
произошло в советское время. Но обряды семейного цикла обрамляют жизненно важные 
стороны этноса (рождение, социализация, свадьба, погребение, поминки и т.п.), что 
обеспечивает устойчивое сохранение доминантных символов и наиболее важных, с точки 
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зрения самого носителя, культурных тем, а так жесакральность обрядов переходного цикла 
порождает консервативность и стабильное существование. 

Таким образом, семиотическая память сохраняется только в процессе периодического 
воспроизводства носителями культуры в обрядовой практике. При этом происходит 
своеобразная "селекция" как семантики, так и форм и видов выражения обрядовой 
информации. То есть кодируемая информация подвержена как инновации, так и 
трансформации посредством манипуляции символами и знаками. 

Ю. Лотман и Б. Успенский в совместной работе "О семиотическом механизме 
культуры" определяя функционирование культуры как знаковой системы, в частности 
отметили, что "каждая исторически данная культура порождает определенную, ей присущую 
модель культуры" [8, с.145].  

Если рассмотреть "этнографическую действительность" как модель, то она предстает 
как ценностная система, имеющая сложную структуру и как способ организации ценностей. 
Социум на протяжении культурогенеза вырабатывает картинумира - семантический мир, 
обладающий глубинными, ментальными семиотическими структурами. Субъект (индивид 
или коллектив) моделирует свое поведение сообразно сформированным представлениям, 
актуализируя ценности, выработанные внутри аксиологических систем [9, с.495-496].  

По полевым материалам следует, что коллектив при отправлении обрядов и ритуалов 
жизненного цикла исходит из представлений о норме ("как должно быть"), а не чисто 
практических соображении ("как есть"). При исполнении обрядов стремятся проводить их в 
строгом соответствии с общепринятыми представлениями, хотя сама обрядовая практика 
подвержена инновации. 
 При рассмотрении обрядовой практики как модели важно обратить внимание на 
осознанное и бессознательное восприятие системы "символов культуры" самими 
носителями, то есть на их истолкование, означивание, обоснование. Ф. Боасу принадлежит 
заслуга в установлении этого различия: "явления лучше поддается структурному анализу в 
том случае, когда общество не располагает сознательной моделью для их истолкования или 
обоснования" [10 с.216]. 
 Анализируя культурные модели в этнокультурной среде, по мнению К. Леви-Стросса, 
"этнолог должен всегда делать выбор между двумя ситуациями, в которых он может 
оказаться. Он может задаться целью построить модель, соответствующую явлениям, система 
которых не была понята изучаемым им обществом. Однако в других случаях этнолог имеет 
дело не только с необработанными материалами, но и с моделями, которые уже создала 
изучаемая культура, считающая их истолкованиями этих материалов. Многие так 
называемые примитивные культуры разработали модели (например, брачных правил), 
оказавшиеся лучше моделей профессиональных этнологов. Существуют два основания для 
того, чтобы с вниманием отнестись к этим "туземным" моделям. Прежде всего, они могут 
быть верными или по крайней мере могут открыть путь к структуре: каждая культура 
имеет своих теоретиков (курсив наш - Ж.Е.), чьё творчество заслуживает не меньшего 
внимания, чем то, которое этнологи уделяют работам своих коллег, кроме того, если даже 
модели ошибочны и неточны, то тенденции и характер наблюдаемых ошибок тоже подлежат 
исследованию: при этом не исключено, что они окажутся среди наиболее значимых фактов. 
Однако когда этнолог обращает свое внимание на эти созданные местной культурой модели, 
то он не должен забывать о том, что культурные нормы нельзя автоматически считать 
структурами. Это, скорее, важные сигналы, помогающие их выявлению: иногда они 
представляют собой сырой материал, иногда - теоретическое соображения, подобные тем, 
которые создаются самими этнологами" [11, с.249-250]. 

В ключе нашего исследования мы особое внимание уделяем интерпретации символов 
самими носителями культуры. То есть не на том, кто интерпретирует, а именно на процессе 
интерпретации и знаках, в которых она выражается. Данный подход, на наш взгляд, 
позволяет уяснить ритуально значимые, ценностные парадигмы в культуре этноса, 
выделяемые самими носителями. Интерпретации, обладающие высоким семиотическим 
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статусом, образуют своеобразную программу, стратегию поведения, которая в свою очередь, 
выступает в роли регулятора отношений в социуме, как между членами, так и с 
потусторонними силами. 

Обряды и ритуалы жизненного цикла являются органической частью культуры. 
Рассмотрение обрядов семейного цикла как знаковой системы представляет широкие 
возможности в исследовании таких аспектов как межпоколенная трансляция культурно-
ценностной информации, аккумуляция знании и жизненного опыта социума посредством 
знаков и символов, выявление аксиологических параметров этноса и т.п. 

"Этнографическую действительность" (в данном случае семейную обрядность 
казахов)  мы определяем как таксономическую, знаковую систему, характеризующуюся 
внутренней логикой и динамикой развития, а так же призванную обеспечить коммуникацию 
между двумя или многими индивидами. 

Как и любая другая знаковая система (например: язык, искусство, театр, торговля и 
т.п.) ритуал и/или обрядовая практика имеют свою конструкцию. Единицы обряда 
(выражающиеся в виде знаков, символов культуры, доминантные символы, культурные 
темы) образуют "словарь" наполняющий традиционную картину мира, последнее имеет 
иерархическую структуру возведенную по определенным правилам. 

Итак, мы можем рассматривать цикл семейной обрядности как знаковую систему 
устроенную как некий вторичный язык, а её составные части как особого рода тексты,  
содержащие накопленную, жизненно важную информацию необходимую для 
самодостаточного функционирования обрядов жизненного цикла казахов. Под "темами" мы 
определяем факты данной культуры (постулаты или идеи). Являясь, одним из видов таких 
фактов, ритуальные символы передают культурные темы. Одни символы могут, обозначат 
множество тем. Символы, имеющие высокий семиотический статус и несущие важные, с 
точки зрения данного этноса, темы обычно кодируются на нескольких уровнях и 
проявляются в ряде обрядов и ритуалов [12, с.23-41; 13, с.215-226]. 

Последние десятилетия ХХ столетия ознаменовались обращением к историческим 
корням, возрождению национально-культурных традиций прошлого на всем постсоветском 
пространстве. В связи с этим следует заметить, что при этом не подразумевается возврат или 
механическое воспроизведение культурных эталонов прошлого, а идет актуализация в 
сознании носителей культуры тех элементов традиционной культуры, которые обладают не 
только высоким семиотическим статусом, но и устойчивым аксиологическим значением. 
При этом возрождение культурных традиций осуществляется посредством  символов 
культуры. 

Каковы проявления данного процесса в семейной обрядности казахов? Рассматривая 
обряды переходного цикла через призму "семиотического подхода", на наш взгляд, следует 
обратить внимание на следующие аспекты: 

- характер символов культуры, к которым апеллируют в обрядах жизненного 
цикла казахов современные носители культуры, 

- причина актуализации тех или иных культурных традиции прошлого на 
современном этапе, 

- устойчивость доминантных символов, так как многие элементы семейной 
обрядности, выпадая из обрядовой практики (в той или иной степени трансформации), 
сохранили внутреннее семантическое содержание, 

- механизм трансляции культурно-значимой информации из поколения в 
поколение, 

- роль "символов культуры", проявляющихся в обрядах жизненного цикла, в 
традиционной картине мира казахов. 

Символику в семейной обрядности казахов мы определяем как постоянное по 
содержанию представление, вызывающее у носителей культуры в процессе 
функционирования (обрядовой практике), стабильный круг ассоциаций.  



167 

  

Исследуя выбранную тематику, мы ограничиваемся рассмотрением обрядов 
жизненного цикла казахов, но при этом важно учитывать неразрывную связь исследуемого 
объекта с общей моделью картины мира этноса. Сложные семантические структуры, как 
правило имеющие аксиологическое значение для социума, фиксируются на нескольких 
семантических уровнях и кодируются различными способами, зачастую дублируясь на 
протяжении нескольких обрядов. 

Семейную обрядность можно рассматривать как акт коммуникации ("потусторонний 
мир - реальный мир" в родильной и похоронно-поминальной обрядности или "крайних" 
обрядах, а в "серединных" обрядах, таких как свадьба, в оппозиции "мы - они"). Культурные 
тексты транслируются посредством закодированных сообщений воплощенных в знаках и 
символах. При этом участники коммуникации пользуются общим кодом, "языком" 
сообщения. Одним из критериев принадлежности к этнической общности является знание 
"языка сообщений" членом коллектива. Последнее является непременным условием диалога.  

Процесс коммуникации в обрядовой ситуации (как знаковой системы) складывается, 
на наш взгляд, из следующих этапов:  

1. В каждом обществе существует определенный набор культурно-ценностной 
информации. 

2. В сознании каждого человека возникает чувственный образ - иконический знак 
(по терминологии Ч. Пирса) культурно значимой информации. Чем важнее информация, тем 
на более высоких уровнях оно кодируется, дублируется. Эта информация закрепляется  в 
обрядах, обычаях, ритуалах, табу, этикетных нормах и т.п. Смысловое выражение может 
иметь различные проявления (зачастую самые неожиданные). 

3. Этот образ кодируется в виде знака или символизируется в виде "программы 
поведения", определенного представления, то есть закрепляется в обрядах и ритуалах. 

4. Члены коллектива замечают этот знак-сигнал во время отправления ритуала. 
То есть в ритуале через проявления символа актуализируется кодируемое в символах 
содержание.  

5. Сигнал вызывает в сознании коллектива или отдельных членов 
закодированный образ. Это происходит в тех случаях, когда уже существует определенный 
набор символов понятных данному коллективу (общепринятых) и утвердившихся в ней или 
когда символ "говорит сам за себя". 

6. Индивид соотносит этот образ и сообразно этому формирует стратегию 
поведения. 

Таким образом, рассмотрение этнознаковых функции семейной обрядности казахов 
представляет возможность исследования проблем трансляции культурных традиций, 
способов кодирования и передачи культурной информации из поколения в поколение. 
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БҮГІНГІ ҚЫПШАҚ ТІЛДЕРІНІҢ ТАРИХИ ТАМЫРЛАРЫ 

Дүйсенғалиева Н. Е. 
 

                          Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 
 

      Қазақ тілінің, қазақ ұлтының бастауларын көне түркі заманынан бастау алып, орта түркі 
заманында дəуірлеген қыпшақтар қауымдастығынан іздейміз. Қыпшақтар қауымдастығы, 
олардың тарихы мен мəдениеті туралы соңғы кездерде жазылған тарихи, лингвистикалық 
еңбектер қыпшақтану саласының түркітанудан бөлініп шыға бастағанын көрсетеді. 
Қыпшақтану – түркітанудың құрамдас бөлігі болғанымен, өзіндік бағыт-бағдары, мақсат-
мүддесі бар сала. Қыпшақтану – далалық көшпелі өркениеттің қыпшақтық тарихын, ділін, 
тілін, этнографиясын, мəдениетін т.б. қырларын тұтас зерттеуді көздейді. Бүгінгі қыпшақ 
тектес этностардың арғы тегін, түп-тамырын бүгінгі қалпымен салыстырып, тарихи 
жалғастық сабақтастық ізін ашып көрсетуді мақсат етеді.  

Араб ғалымдарының ғылыми еңбектеріне сүйенсек, қыпшақтар IX ғасырда белгілі 
болған. «Қыпшақ» сөзі ең алғаш Селенга өзенінің бойынан табылған Элетміш Күл Білге 
қағанының (747-757) басына қойылған құлпытаста кездеседі. Онда «түрк кыбчак еліг йыл ол 
дурмысың»  (түрік қыпшақтар бізді елу жыл басқарғанда) деп жазылған [2]. XI ғасырларда 
қыпшақ тайпалары өсіп-өркендеп, оғыздарды ығыстырып, тарих сахнасына шықты. 
Гегемондық жағдайда қыпшақ қауымдастығына басқа тайпалар да қосылып, қыпшақтанып, 
қыпшақ тілінің шеңбері кеңейе түсті. IX-XIII ғасырлардағы Еуразиялық қуман қыпшақтары 
мен Дешті-и-Қыпшақ мəдениетінің таралу өрісі ғылымда белгілі. XI-XIII ғасырларда Шығыс 
Дешті-и-Қыпшақ даласында қыпшақтардың негізгі этникалық кеңістігі қалыптасты. Бұл 
кеңістік қазіргі Қазақстан аймағын толығымен қамтыды. Кейін монғол үстемдігі кезінде 
құрылған Алтын Орда қыпшақтардың негізгі отаны болды. Алтын Орда жəне мəмлюктер 
билігі тұсындағы Мысыр мен Сирия жерлерінде негізгі қатынас тілі қыпшақ тілі болып, 
халықаралық тіл дəрежесіне көтерілді. Қазақ тілінің қалыптасуына негіз болған көне қыпшақ 
ауызекі тілі жəне көне қыпшақ əдеби тілі осы тұста өркендеді. Орта ғасырларда қыпшақ 
тілінде көптеген грамматикалық еңбектер, сөздіктер, əдеби шығармалар жазылды. 
«Қыпшақтанудың» негізгі теориялық бағыттарын профессор Б.Көмеков былай белгілейді:  

1. қыпшақтар жəне көшпенділік өркениет; 
2. көшпенділік жəне отырықшылық өркениеттердің өзара байланысы жəне өзара 

əсерлесуі; 
3. қазақ халқының этникалық, тарихи жəне мəдени қалыптасуы; 
4. Еуразия жəне Жерорта теңізі аймақтарындағы қыпшақтардың көне жəне орта 

ғасырлардағы тарихы; 
5. қыпшақтануға байланысты жазба дерекнамаларды толықтыра түсу; 
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6. Орта Азия жəне Шығыс Еуропа халықтарының қалыптасу ерекшеліктерін 
айқындау жəне т.б.[3]. 

      Біздің бұған қосарымыз, орта ғасырларда көне қыпшақ əдеби тілінде жазылған 
шығармаларды лингвистикалық тұрғыдан кешенді зерттеу қажет. Олардың тілін бүгінгі 
жекелеген қыпшақ тілдерімен салыстыра зерделей отырып, көне қыпшақ əдеби тілінің 
бүгінгі мұрагері қай тіл екендігін анықтау. Орта ғасырлардағы «қыпшақ тілінің» тілдік 
заңдылықтары бүгінгі 10 шақты қыпшақ тілдерінің ішінен қазақ тіліне əлде қайда жақын, 
ұқсас келетініне дəлел көп. Мағжан ақын сөзімен айтсақ, «қыпшақтардың бір кезде дəуірлеп 
жасаған жазира даласының қара шаңырағының мұрагерлері де сол қазақтар». Яғни, қазіргі 
қазақ тілі - көне қыпшақ тілінің жаңа заманға сай өзгерген, дамыған, түрленген түрі. 
Қыпшақтану проблемасы ең əуелі тілге байланысты өріледі. 

       Көне қыпшақ тілі туралы ең алғаш мəлімет берген автор – М.Қашқари. «Диуан 
лұғат ит – түрік» атты  еңбегінде қыпшақ тілінің кейбір грамматикалық,  лексикалық 
ерекшеліктерін талдап  көрсетеді. М.Қашқари түркі тілдерін зерттей келе ХІ ғасырда жеке 
қолданылған “қыпшақ тілі” болғандығын атап көрсетеді. Сонымен қатар, ол “қырғыз, 
қыпшақ, гуз, тухси, яғма, чығыл, арғу, йаруқ тайпалары – бəрі бірдей түрікше бір тілде 
сөйледі” деп жазады. Белгілі ғалым Н.Т.Сауранбаев осы деректерге сүйене келіп “бұл 
аталған тайпалар тілдері өзара бірігіп кетіп, бірегей тілге айналған да, ортасынан бір 
топтан қыпшақ тілін шығарған” дейді[4,18б]. Шынында да ХІІ ғасырларда қыпшақ 
тайпаларының салмағы саяси аренада арта түсті. Қыпшақтардың мемлекеттік одағына əр 
алуан тайпалар бірікті. Қыпшақ тілі сондықтан аралас тіл болды. Бірақ басқа 
тайпалардың тілінен гөрі үстем тайпа қыпшақтардың тілі гегемондық роль атқарды. 

М.Қашқари түркі тілдерінің лексикалық ұқсастықтарын айта отырып, олардың 
дыбысталу жүйесіндегі кейбір айырмашылықтарды ашып көрсетті. Қыпшақ тілінің 
мынадай басты фонетикалық ерекшеліктерін назарға ұсынды: 

й дыбысының орнына дж(ж) дыбысын қолданады: йанджу емес джанджу (шуда). 
ш дыбысының орнына с дыбысын айту: талыс, қысыр. 
д дыбысының орнына т дыбысын қолдану: дəуə емес тəуə (түйе), бүгде емес бүкте 

(қанжар). 
д дыбысының орнына й дыбысын қолдану: қадық емес қайық. 
ғ дыбысының айтылмай түсіп қалуы: чумғақ емес чумуқ (шымшық торғай, қара 

торғай), тамғақ емес тамақ. 
Демек, ХІ ғасырдың ортасында қолданылған қыпшақ тілінің фонетикалық негізгі 

көрсеткіші – дж(ж), с, т, й дыбыстарының қолданылуы мен ғ(г) дыбысының айтылмай 
түсіп қалуы болып отыр. 

Осы фонетикалық ерекшеліктер бүгінгі қазақ тілінінің бойында сақталған. 
 Көне қыпшақ жазба ескерткіштерін жүйелеу де маңызды мəселе. Көне қыпшақ 

тілінде жазылған  ескерткіштер негізінен  ХІ-ХҮІІ ғасырлар аралығын қамтиды. Оларды 
жазу үлгісіне қарай бес топқа бөлінеді: 

1) Готикалық көне шрифтімен жазылған ескерткіштер (ХІІІ – ХІҮ ғасырлар). 
2) Араб əрпімен жазылған мұралар (ХІ -- ХІҮ   ғасырлар). 
3) Армян жазуымен берілген мұралар ( ХҮ – ХҮІ ғасырлар). 
4) Орыс əліпбиімен жазылып қалған деректер (ХІ—ХІІІ). 
5) Шығыс Европа аймағын мекендейтін кейбір халықтардың тілінде сақталып 

қалған жəне сол елдердің өзіндік жазу үлгілерімен берілген сөздер (адам аттары мен жер-су 
аттары т.б.). 

       Сонымен қатар ескерткіштер белгілі бір саяси - əкімшілік орталықтарда туып, 
солардың талап-тілектеріне сай жазылып отырғандықтан, қазақ ғалымдары (Айдаров Ғ., 
Құрышжанов Ə., Томанов М.) шартты түрде мынадай топтарға бөліп қарастырады: куман 
қыпшақтарының тілінде жазылған ескерткіштер, половец қыпшақтарының тілінде жазылған 
ескерткіштер,  Орта Азия қыпшақтарының тілінде жазылған ескерткіштер, Алтын Орда 
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қыпшақтарының тілінде жазылған ескерткіштер, Мамлюк қыпшақтарының тілінде жазылған 
ескерткіштер, Армян колониясының тілінде жазылған ескерткіштер.  

 Біз осы айтылғандарды ескере отырып,  ескерткіштерді ХХ ғасырда жеке –жеке болса 
да  зерттеп, құнды пікірлер айтқан ғалымдардың тұжырымдарын басшылыққа алып, 
мынадай екі үлкен топқа бөліп қарастырамыз: 

1) Көне қыпшақ ауызекі сөйлеу тілінде жазылған ескерткіштер. 
2) Көне  қыпшақ жазба ескерткіштері. 
       Көне қыпшақ ауызекі тілінде жазылған ескерткіштері  тобына өз заманының 

ауызекі сөйлеу тілінің элементтерін бойына жинақтаған, қыпшақтардың тарих сахнасына 
шығып, гегемондық рөл атқарып тұрған кезінде ХІІ – ХІҮ ғасырларда жазылған «Кодекс 
Куманикус» (Кумандардың кітабы), «Терджуман турки уа араби» (Түркіше – арабша тəржіма 
), «Китаб ал-идрак ли-лисан ал-атрак» (Түркі тілі туралы жазылған түсіндірме кітап)., «Китаб 
ат-туһба аз-закия фи луғат ат-туркийа» (Түркі тілі туралы жазылған ерекше сыйлық), 
«Китаб-бұлғат əл-муштақ фи-лұғат ат-түрік вал-қыпшақ» (Түрік пен қыпшақ тілдерін жақсы 
оқып үйренушілер үшін жазылған кітап»), «Əл-каванин əл-күллия ли-дабт əл-лұғат ат-
түркия» (Түркі тілдерін үйрену үшін жазылған толық құрал), «Китаб ад-дурра ал-мудия фил-
лұғат ат-түркия алат-тамам вал-камал» (Түркі тілі туралы жан-жақты жəне толық аяқталған 
інжу-маржан кітабы), «Аш –Шудур ад-даһабия вал-қита ал-ахмадия фил-луғат ат-түркия» 
(Түркі тілдері туралы жазылған алтын тізбе»). т.б. жəдігерліктерді  жатқызамыз. 

         Көне қыпшақ жазба ескерткіштері қатарына АлтынОрда дəуірінің құнды əдеби 
мұрасы, Низамидың парсы тілінде жазған осы аттас поэмасының еркін аудармасы, Құтып 
ақын жырлаған «Хұсрау мен Шырын»  поэмасын жатқызуға болады. А. Зайончковский 
«Хұсрау мен Шырын» поэмасының тілі қыпшақ диалектісінде жазылған деп тұжырымдаған. 
Ескерткіштің тілінде қыпшақ элементі өте айқын көрінеді деген пікірді А.М.Щербактан да 
кездестіреміз. Алтын Орда əдебиетінің ХIY ғасырдағы аса көрнекті өкілдерінің бірі      Сайф 
Сарайидың «Гүлстан бит-түрки» поэмасы да осы топқа кіреді.  Белгілі түріктанушы 
Э.Н.Наджип ақын өз шығармаларын қыпшақ тілінде жазғанын айта келіп, əрі оның қазақ 
халқының негізін құраған ру тайпаларынан шыққанын ерекше атап көрсетеді.  Алтын Орда 
дəуірінде ХІҮ ғасырда дүниеге келген құнды  жəдігерліктің бірі Хорезмидің «Мұхаббат 
наме» поэмасы да осы қатарда. Аталмыш поэма қазақ тіл білімінде аз да болса зерттеліп көне 
түркі жазба ескірткіштерінің тіліне, жалпы тіл тарихына арналған кітаптарда біраз пікірлер 
жинақталды. Ал өзбек əдебиетінің тарихында өзбек əдебиетінің көркем туындыларының бірі 
ретінде қарастырылды. Ғылымда бұл поэманың тілі туралы сан түрлі пікірлер орын алған. 
Мəселен, Кюпрюлюзаде алтынордалық-шағатай тілі десе, А.Н.Самойлович Хорезм мен 
Алтын Ордадағы Жошы ұлысының əдеби тілі дейді. Ал Э.Н.Наджип ұйғыр, оғыз тілдерінің 
əсеріне ұшыраған қыпшақ тілі десе, С.А.Аманжолов А.Яссауи тіліне жақын, қазіргі өзбек 
жəне қазақ тілінің аралығындағы тіл деп таныса, А.М.Щербак ескі өзбек əдеби тілінің бір 
түрі деп топшылайды. Біздің пікірімізше «Мұхаббат-Наме»  тілінде қараханидтік жазба 
əдеби тілінің азын-аулақ ықпалы байқалғанмен, көне қыпшақ тілінде жазылған. Бұл 
мұрағаттың қазақ тіліне жақындығы мен басқа түркі тілдермен байланысын анықтауда 
лексикалық, морфологиялық, фонетикалық белгілерге ерекше көңіл бөлген жөн.  

Аталмыш топқа енетін  құнды жəдігерліктің бірі-Махмуд  бин Али ас-Сараидың 
“Нахдж əл-Фарадис” шығармасы. Біздің дəуірімізге бұл ескеркіштің бірнеше көшірмесі 
жеткен. Мұрағаттың лексикасы мен грамматикасында кейбір көне элементтердің, атап 
айтсақ тіс арасынан шығатын шуыл дыбыс з мен сөз соңындағы ғ дыбысы, көне 
жалғаулардың кездесуі өз дəуірінің заңдылығы. Шығарманың тілінің түсініктілігі оның басқа 
тілдерге қарағанда қыпшақ тіліне жақын екенін аңғартады. 

Аталмыш ескерткіштердің тілін көне қыпшақ тілі деп тұтас алып қазіргі қазақ 
тілімен лексикалық деңгейде салыстыра зерттесек көптеген ортақтықтар мен 
сабақтастықтар айқын көрінеді. Негізінен Алтын Орда дəуірі тұсында  жазылған əдеби 
шығармалардың дені аралас тілді болып келген. Б.Сағындықұлы  жазба жəдігерліктер 



171 

  

тіліндегі сөздерді үш топқа бөліп қарастырады: 1) оғыз тобындағы тілдерге тəн сөздер; 2) 
қарлұқ-ұйғыр тобындағы тілдерге тəн сөздер; 3) қыпшақ тобындағы тілдерге тəн сөздер. 

Мысалы, Оғыз тобындағы тілдерге ғана тəн сөздер: бағырсуқ (іш) Г, Мн; алын 
(маңдай) ХШ, НФ, Г; бул- (тал-) ХШ, НФ, Г, Мн; көлкə (көлеңке) ХШ, Г, Мн; кəндү (өз) 
ХШ; өртүклү (жасырын) ХШ, НФ, Г, Мн; соған (жуа) Г; утан- (ұял-) Г, Мн; чоғ (көп) ХШ, 
НФ, Г; қарынча (құмырсқа) ХШ, Г; қурт (бөрі) Г; йарын (ертең) Г; йылдырым (найзағай) 
ХШ, НФ т.б. 

Қарлұқ-ұйғыр тобындағы тілдерге тəн сөздер: асиғ (пайда) ХШ, НФ; андағ 
(сондай) ХШ; белгүр- (білім-) ХШ, НФ, Г, Мн; пуш- (өкпеле-) ХШ, НФ; ишан- (нан-) 
ХШ; билə (көмектес септігінің мағынасын береді) ХШ, Г, Мн; ойағ (қырағы) ХШ, НФ, Г; 
кеслəн (кесіртке) ХШ; көсə- (тіле) ХШ; сүчуг (тəтті) ХШ; сүркə- (сүрт-) ХШ, НФ; тегүр- 
(жеткіз-) ХШ, Мн; телур (ақылдан адас-) ХШ, Мн; уча (арқа) ХШ; йорут- (жарық ет-) 
ХШ, Мн; т.б. 

Қыпшақ тобындағы тілдерге тəн сөздер: бақлан (бағлан) ХШ; басын- (басын-) ХШ; 
бақыр (жез) ХШ; байағы (баяғы) Г; болмачы (болмашы) ХШ; ентик- (ентік-) ХШ; ем (ем) 
ХШ, НФ; ерик- (ерік-) ХШ; ен- (ен-) ХШ, НФ, Мн; еңра- (еңіре-) ХШ, Мн; иркил- (іркіл-) 
ХШ, НФ; йимəн- (имен-) ХШ; күң (күн) ХШ; кери (кері) ХШ, Г; сүңгү (сүңгі) ХШ, Г,НФ; 
чық (шық) ХШ; сал- (сал-) ХШ, Г, Мн, НФ; таңсұқ (таңсық) ХШ, Г; тый- (тый-) ХШ, Г; 
тəбрəн- (тебірен-) ХШ, Г; талпы- (талпын-) ХШ, НФ; таңырқа- (таңырқа-) ХШ; тун (түн) 
ХШ, НФ; үрк- (үрік-) ХШ, Г; қавурт (қауырт) ХШ, т.б. 

Бұл келтірілген деректерден байқағанымыздай ескерткіштердің тілінде оғыз, 
қарлұқ-ұйғыр, қыпшақ элементтері аралас келіп отырған. Бірақ қыпшақ элементтері 
басым, жиі кездеседі.  

Қазіргі таңда түркі лексикологиясының алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі 
жекелеген тілдерді синхрондық тұрғыдан да, диахрондық тұрғыдан да кешенді зерттеуге 
алу. Тарихи-салыстырмалы əдіске сүйенген зерттеу ғана бүгінгі тірі тілдің тарих 
қойнауында қалған жазба жəдігерлікке алыс-жақынын, туыс-жекжат екенін анықтай 
алады. Қандай да бір тілдің лексикасы басқа тілдік категориялардан қашанда бұрын 
сөйлейді, мол ақпарат бере алады. Көрнекті ғалым К.М.Мусаев “Когда говорят, что язык 
представляет собой кладовую истории народа – его носителя, прежде всего имеется в 
виду его лексика, которая непосредственно реагирует на все изменения в жизни народа” 
деп тұжырымдайды [5,23б]. Сондықтан да қазіргі қазақ тілінің байырғы сөздік қоры ұлт 
тарихымен, жалпы түркілік тарихпен сабақтаса қалыптасты. Қазақ тілінің лексикасы 
қазіргі қыпшақ тобындағы тілдермен, одан əрі жалпы түркі тілдерімен толық не ішінара 
лексика ортақтығымен ерекшеленеді. Қазақ жұрты жеке ұлт болып қалыптасқанға дейін 
түркі халықтарының ортақ арналарымен жүріп өтті. Қазақ лексикасы жалпы түркілік 
қабаттан өрістейді. Оның негізі, сөздік құрамы, фоно-морфологиялық құрылысы ежелгі 
түркі тілінен бастау алады. 

Қазіргі қазақ тіліндегі жалпы түркілік қабат түбір жəне тарихи сөздерден тұрады. 
Олардың ата түркі дəуіріндегі жалпытүркілік ежелгі түрін салыстырмалы-тарихи негізде 
жаңғырту арқылы байырғы қалпына келтіруге болады  

Келесі қабат - қыпшақтық қабат. Қазақ тілінің лексикасы қазіргі қыпшақ 
тобындағы тілдермен толық не жартылай ортақтығымен, ұқсастығымен ерекшеленеді. 
Сонымен қатар қазақ тілінің қыпшақтық лексикасының сілемдерін қыпшақ тіліне тікелей 
қатысты орта ғасырлық жазба ескерткіштер тілінен де іздеген жөн. Жазба мұрағаттар 
лексикасын зерделей қарасақ қазіргі қыпшақ тобындағы тілдермен, қала берді қазақ 
тілімен ортақ, тұлғасы да, мағынасы да сайма-сай лексикалық параллельдерді оңай 
анықтаймыз.  

Пікіріміз мəйекті болу үшін ортақ сөздердің тізімін жасайық. 
Адым – адым. [НФ] Төрт миң адым йəргə араб мил теб айтур – Төрт мың адым 

жерді арабтар мил деп атайды. 
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Азық - азық. [НФ, ХШ] Пайғамбар Абубəкр бирлə ол ғарда үч күн турдылар соң 
чықыб Мəдинə тарафынға азм қылдылар азықлары түгəнды – Пайғамбар Абубəкірмен сол 
үңгірде үш күн тұрды, сосын одан шығып Мəдинаға қарай кетті, олардың азықтары 
таусылған еді. 

Ай – ай. [ХШ, НФ, Мн, Г] Сафар айының йигирмə бешиндə - Сафар айының 
жиырма бесінде. 

Алма – алма. [ХШ, НФ, Мн, Г] Қызыл алма дөңəлму дур фəрəн қызы - Қызыл алма 
дөңгелек пе, о сұлу. 

Алмас – алмас. [ХШ] Алмаз от андын соң лалга урды алмас – бұдан соң лағылға 
алмас қосты. 

Ана – ана. [ХШ, НФ, Г] Пайғамбар алты йашқа йетмиш əрди қин анасы Аминə 
вафат болды – Анасы Əмина қайтыс болған кезде пайғамбар алты жаста еді. 

Ант – ант. [ХШ, НФ, Г] Фариштə қоймас айтур, антны сақла – Антыңа адал бол, 
дейді періште. 

Арық - арық. [ХШ, НФ] Йа шайх бу арық сувларыдын нишə ичмəзсиз – О шейх, сіз 
бұл арықтың суын неге ішпейсіз. 

Арпа – арпа. [НФ, ХШ, Г] Əй тоқ көзүңгə арпа əтмəги көрүнмəс хуш, ликин мəним 
алтымда иззəтли мукаррамдур - Əй тоқ адам саған арпа наны ұнайма, ал мен үшін (ол) 
құрметті де сүйікті. 

Арқа – арқа [ХШ, НФ, Г]. Йигит ол вақт уйанды ким күнəш ыссысы арқасына отты 
– Күн ыстығы арқасын қыздыра бастағанда жігіт оянды. 

Ел – ел. [ХШ, НФ, Мн, Г] Қылур Йусуфни Мисир елиндə султан - Ол Жүсіпті 
Мысыр еліне сұлтан қылып бекітті. 

Балта – балта. [ХШ, НФ]. Тақы мəбəрак еликингə бир улуғ балта алды – жəне 
(пайғамбар) мүбəрəк қолына балта алды. 

Жан – жан. [ХШ, НФ, Мн, Г]. Ким ош тəн тəнгə жан жанқа улашты – міне тəн 
тəнге, жан жанға қосылды. 

Көз – көз. [ХШ, НФ, Мн, Г] Башындан көзүндəн өпүб қучуб көп мал-у нимəт бериб 
азад қылды – Ол басынан, көзінен өбіп, көп байлық беріп жəне азат қылды. 

Орман – орман. [НФ, Г] Карван түн қата йүрүб сахар вақтын келиб бир орман 
йанында қондылар – Керуен түн бойы жүріп, таң ата бір орманға келіп тоқтады. 

Екі дəуір тіліне ортақ зат есімдер өте мол, ескерткіштер тілінде туынды, негізгі, 
деректі, дерексіз т.б. зат есімдер кең орын алған. 

Мұндай ортақ сөздер қазақ халқының, оның тілінің пайда болуына негіз болған 
этногенетикалық, глоттогенетикалық құбылыстарының тамыры. Көне қыпшақ жазба 
ескерткіштерін зерттеудегі өзекті мəселе жекелеген сөздердің тарихын, этимологиясын 
қазіргі тілдік деректер негізінде зерделеу  болмақ. 
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ҒЫЛЫМ ТАРИХЫНЫҢ МƏЛІМЕТТЕРІН ОҚУШЫЛАРДЫҢ МАТЕМАТИКАНЫ 
ОҚЫП-ҮЙРЕНУГЕ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҒЫН АРТТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ 

ҚОЛДАНУ  

Жиенгазина Г.Т. 
 

№5 орта мектептің математика пəнінің мұғалімі 
Ақтөбе облысы, Қандыағаш қ. 

 
Пəнге деген қызығушылықтың бағдарламалық материалды меңгеруге əсерінің 

маңызы жалпыға мəлім, сондықтан оқып-үйренетін тарау, тақырып, сабаққа 
қызығушылығын орнату мұғалімнің кезек күттірмес міндеттерінің бірі болып табылады. 
Тəжірибелі мұғалім ешқашан жаңа тақырыпты математиканың жаңа тарауы туралы 
хабарламастан, оқушыларда қызығушылық оятатын кіріспе бөлімсіз бастамайды. Меніңше, 
математика тарихымен байланысты 3-5 минуттық əңгімеосындай кіріспе бөлімге жатады деп 
ойлаймын.  

Айта кету керек, əдіскер-ғалымдар мынадай қорытындыға келген: математика 
тарихының элементтері оқушылардың пəнге қызығушылығын арттырудың тиімді құралы, 
оқушыларға патриоттық тəрбие беруді құралдарының бірі болып табылады.  

Расында, оқушыларды отандық ғалымдардың өмірімен жəне шығармашылығымен 
таныстырудың, олардың туған елінің ғылымын асқар шыңға шығарудағы ұмтылысының 
оқушыларда патриоттық сезім, отан сүйгіштік ұғымын қалыптастыруда аса үлкен тəрбиелік 
маңызы бар.  

Тарих элементтерін математиканы оқытуда қолдану мəселесі жаңа мəселе емес. Сонау 
ХІХ ғас. соғы мен ХХ ғас. басында бұл мəселе математика оқытушыларының съездеріндет 
талқыланған екен. Бұл мəселеде əлем ғалымдары да арнайы жұмыстар жазған. Əр дəуірде 
ғалымдар мен əдіскерлер математиканы оқытуға тарих элементтерін ендіру мақсаттарын 
белгілі бір елдің қоғамдық құрылысы, мектебінің жалпы міндеттеріне қарай түрліше 
анықтады. Алайда, сол кезде де, бүгінгі таңда да үнемі мына мақсаттар ортақ болып қала 
береді: 

1) оқушыларда математиканы оқып-үйренуге деген қызығушылықтың артуы жəне 
олардың дəйекті материалды терең түсуі; 

2) оқушылардың ақыл-ой көзқарасының кеңеюі жəне олардың жалпы мəдениетінің 
артуы. Бүгінгі күні орта мектепті бітіруші ұл мен қыздың қазіргі заманғы озық мəдениеттегі 
математиканың орны мен рөлі жайлы түсінігі болуы тиіс.  

Математика тарихынан бір ғана мəліметті хабарлау үнемі жоғарыда айтқан 
мақсаттарға қол жеткізу үшін жағдай жасай алмайды. Оқушыларды математика тарихымен 
таныстыру сабақтарда ғылым тарихынан алынған фактілерді саналы, жоспарлы қолдану 
жəне олардың бағдарламаның барлық материалын жүйелі баяндаумен тығыз 
байланыстылығы дегенді білдіреді. Табыс кепілінің мəні математика тарихының 
элементтерін, олар баяндалатын дəйекті материалмен үйлесімді кіріктірілетіндей етіп, шебер 
қолдануда болып отыр.  

Математика тарихымен таныстыруда өткенді бекіту сабақтарын кеңінен қолданған 
жөн, ол осындай сабақтардың жандануына алып келеді. Оқушыларды сабақта жəне 
факультатив сабақтарында пəннің негіздерін оқып-үйренуде математика тарихының 
үзінділерімен таныстыру белгілі бір мақсаттарды өздейді, олар: 

1. тарихтан алынған мəліметтер оқушылардың математиканы оқып-үйренуге деген 
қызығушылығын арттырады жəне бағдарламаның оқып-үйренетін тарауын түсінуін 
тереңдетеді; 

2. тарихи фактілермен танысу оқушылардың ақыл-ой көзқарасын кеңейтеді, олардың 
жалпы мəдениетін арттырады, математиканың қазіргі қоғамдағы рөлін жақсырақ түсінуге 
мүмкіндік береді; 
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3. математиканың тарихи дамуымен танысу өскелең ұрпақты тəрбиелеудің жалпы 
мақсаттарына жағдай жасайды. 

Қазіргі мектеп бағдарламасы оқушыларды математика тарихының фактілерімен жəне 
ұлы математиктердің өмірбаянымен таныстыру қажеттілігіне назар аударуды талап етеді. 
Дегенмен, оқу бағдарламасында тарихтан қандай мəліметтерді, қашан жəне  қалай хабарлау 
қажеттігі туралы нақты талап көрсетілмеген. Оқушыларды математиканың дамуымен 
таныстыру дегеніміз сабақтарда ғылым тарихынан алынған фактілерді саналы, жоспарлы 
қолдану жəне олардың бағдарламаның барлық материалын жүйелі баяндаумен тығыз 
байланыстылығы дегенді білдіреді. Тек тарих пен теорияның тығыз үйлесімді байланысы 
ғана алға қойылған мақсаттарға қол жеткізуді қамтамасыз етеді.  

Математиканы басқа пəндермен, оның ішінде қоғам тарихымен кіріктіре оқып-
үйренуді үйлестіре, практиканың математиканың дамуындағы орны мен рөлін ерекшелей, 
шарттарын (кейде белгілі бір идеялар мен əдістердің пайда болуы мен даму себептері) 
көрсете отырып, біз оқушыларда диалектикалық ойлау мен көзқарастың дамуына ықпал 
етеміз, олардың оқу материалын саналы меңгеру үдерісіне жағдай жасаймыз. Осылайша қол 
жеткізілген математиканың мектеп курсын барынша терең меңгеру, сөзсіз, оқушыларда 
тарихи материалы бар пəнге деген қызығушылықты арттыра түспек.  

Дегенмен, тарих элементтерін математика сабақтарында қолдану формалары жайлы 
мəселе ең басты мəселе – мектепте оқылатын математика мен тарихтың байланысына толық 
бағынышты. Тарихи фактілерді хабарлау формасы қандай болмасын: қысқаша əңгіме, 
экскурс, қысқа əрі нұсқа анықтама, есеп шығару, суретті көрсету жəне түсіндіру – оған 
кеткен уақытты (5-12 минут)босқа кеткен уақыт деп санауға болмайды, өйткені мұғалім 
тарихи фактіні сабақта оқылатын теолриялық материалмен тығыз байланыста бере алды. 
Мұғалімдердің тəжірибесі көрсетіп отырғандай, математика тарихымен таныстыруда өткенді 
бекіту сабақтарын кеңінен қолданған жөн, ол осындай сабақтардың жандануына алып келеді. 
Мұндағы басты əдістемелік қиындық бағдарламаның белгілі бір тарауын оқып-үйренуді 
соған сай тарихи материалмен іс жүзінде қалай үйлестіруге болатындығы туралы мəселеде 
болып отыр. Бұл қиындықты еңсерудің жолы – жоспарлы жəне мейлінше нақты жұмыс.  

Математика мен тарих – білімнің ажырамас екі саласы. Математика тарихынан 
алынған мəліметтер мен тарихи есептер аталған екі мектеп пəнін барынша жақындастыра 
түседі. Тарих математиканы гуманитарлық жəне эстетикалық мазмұнмен байытады, 
оқушылардың бейнелі ойлауын дамытады. Логикалық жəне жүйелі ойлауды дамытатын 
математиканың, өз кезегінде тарихта лайықты орны бар, оны жақсырақ түсінуге көмектеседі. 

Соған қарамастан, шығармашылықпен жұмыс істейтін мұғалімге оқулықта 
келтірілген тарихи мазмұн аясы тар болады. Ғылым тарихынан келтірілген мəліметтер 
оқушылардың көзқарасын кеңейтеді əрі пəннің диалектикасын көрсетеді емес пе?! 
Сондықтан тарихи оюлардың математика сабағының матасына, балаларды таң қалдыра, сан-
салалы ғылымның бай тарихы жайлы ойланып, оған таң қалдырып, шеберлікпен өрілуі аса 
маңызды. 

Тарихи материалдарды беру формалары сан алуан болуы мүмкін, қарапайымнан 
(мұғалімнің əңгімесі, оқушылардың берілген тақырып бойынша қысқаша хабарламалары, 
тарихи есептер шығару, софизмдерді шешу, қабырға газетін шығару) тарихи-математикалыө 
конференция, математика тарихы мəселелері бойынша рефераттар қорғау сияқты терең де 
күрделі болуы мүмкін.  

Ежелгі Грецияда геометрияны грамматика, риторика, диалектика, арифметика, 
астрономия жəне музыка сияқты жеті еркін өнердің қатарына жатқызылды. Пифагор жəне 
Платон сияқты ғалымдар қоршаған табиғат белгілі бір жоспармен құрылған деп есептеген, 
сондықтан олардың ойынша қоршаған табиғаттың əсемдігін математиканың көмегімен 
тануға болады. Келесі ежелгі грек ғалымы Евклид геометриялық білімдерді жүйелей отырып 
«Бастаулар» деген ұлы еңбегін жазды, тіптен бұл еңбек екі мың жылдық бойы геометрия 
оқулығы ретінде қолданылды. Евклидтің механика, оптика, музыка бойынша шығармалары 
да əлемде өте құнды дүниелер болып табылады. Оның астрономияға сіңірген еңбектері де 
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танымал. Евклидтің қаламынан бірнеше теоремалар мен жаңа дəллдемелер де туған.  
Геометрия сабақтарында біз Евклидте қайта-қайта оралып отырамыз. Геометрияның 
аксиомаларын зерделеуде біз қазіргі заманғы оқулық пен «Бастаулардағы» ұғымдарды 
салыстырамыз. Пифагор теоремасын дəлелдей отырып, біз «Бастаулардың» бірінші кітабы 
осы теоремамен аяқталатынын тілге тиек етеміз. Дұрыс көпбұрыштарды дұрыс құруда да 
осы есім аталады. «Бастаулардың» ХІІІ кітабы Платон денелері – біз стереометрия 
сабақтарында əдемілігімен тамсантатын, дұрыс көпбұрыштарға арналған. Талдау 
сабақтарында дифференциалды жəне интегралды есептеулерді қарастырғанда, олардың 
негізіне салынған Ньютон мен Лейбництің ХҮІІ ғас. идеяларының тамыры тереңде, Евклид 
пен Архимед ашқан  сарқылу əдісіне жататынын айтамыз. Осылайша, математика тарихы 
пəннің даму логикасын түсінуге көмектесумен қатар, кез келген ақиқатты ашу жолының 
қиындығын ғалымдардың жарқын мысалдары арқылы көрсетеді. 

Қазіргі заманғы оқу бағдарламасы оқушыларды математика тарихының декректерімен 
жəне ұлы математиктердің өмірбаянымен таныстыру қажеттілігін көрсетіп отыр. Дегенмен, 
оқу бағдарламасында тарихтан қандай мəліметтерді, қашан жəне  қалай хабарлау қажеттігі 
туралы нақты талап көрсетілмеген. Сондықтан, қандай материалды оқу үдерісіне енгізуге 
болатыны жайлы ақпаратты тек шығармашылықпен жұмыс істейтін математика пəні 
мұғалімдерінің тəжірибесінен алуға болады. Сабақтарда əрбір оқушы белсенді əрі 
қызығушылықпен жұмыс істеуіне жағдай жасауымыз керек жəне оны қызығушылықты, 
терең танымдық ізденісті туғызу жəне дамыту үшін бастапқы əрекет ретінде қолдануға 
тырысуымыз қажет. 
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На настоящем этапе развития современного общества особенно резко и чётко на 

первый план выступает вопрос урегулирования взаимоотношений человеческого общества и 
природы. При этом, стоит отметить парадокс настоящего этапа развития общества, который 
заключается в том, что человек проявляет большую настойчивость, порой до радикальности, 
в деле охраны природы, ликвидации последствий экологических бедствий, меньшую 
настойчивость при предупреждении техногенных последствий неблагоприятных 
экологических событий и почти полную пассивность при принятии решений относительно 
формирования соответствующего типа сознания, отношения, поведения и деятельности, не 
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позволяющей выходить за пределы гармоничного сосуществования, не приносящего 
разрушение Природе, а, в конечном счете, и самому Человеку. Вместе с тем, следует 
отметить, что темпы роста населения Земли от года в год усиливают антропогенную 
нагрузку на окружающую среду. Нужно иметь в виду, что природа служит не только 
материальной основой для экономического развития, но и эстетической средой для 
удовлетворения духовных потребностей человека. Ведь общеизвестно, что без 
использования природных ресурсов ни одно государство и ни один человек на Земле не 
может жить. При этом, достойная жизнь определяется уровнем потребления и распределения 
природных ресурсов, что зачастую приводит к возникновению множества проблем и 
конфликтных ситуаций, ведущих к войнам и нарушению устойчивого развития, которая  
сформировалась именно с экологических проблем[1].  

При этом концепция (или модель) устойчивого развития мирового сообщества 
означает удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей с учетом 
права будущих поколений на достойную жизнь. Конференция в Йоханнесбурге 2002г. 
доказала, что решение экологических проблем служит стабилизирующим фактором 
устойчивого развития всего мирового сообщества и без обеспечения социально-
экономического устойчивого развития нельзя добиться безопасности окружающей среды. 
Социально-экономическая безопасность и экологическая стабильность неразделимы и 
находятся в единой системе устойчивого развития, решение одной проблемы без других 
невозможно. При этом следует отметить, что социально-экономическая устойчивость 
развития может быть обеспечена только при условии совершенствования технологического 
потенциала экономики, науки, образования, реализации нравственных принципов, если 
отношения большинства членов общества станут более цивилизованными» [2]. 

Таким образом, устойчивое развитие можно рассмотреть, как образ жизни мирового 
сообщества, при котором главной задачей является обеспечение нормальных условий для 
всего населения планеты без ущемления интересов последующих поколений. Очевидно, что 
решить задачи «стратегии переходного периода» – периода УР возможно только с помощью 
изменения экологического сознания и экологического мышления общества в целом. 
Формирование экологического сознания, экологической культуры может происходить 
самыми разными путями и на разных уровнях государственного устройства: через политику, 
экономику, просвещение, и, конечно, через систему образования. Поэтому сегодня актуален 
вопрос об успешности процесса дальнейшего формирования будущего специалиста как 
экологически ответственной личности. С этой задачей тесно связана задача развития 
экологических знаний, умений, навыков, представлений, ориентации и т.д. [3]. 

Модернизация современного высшего образования объективно выявляет 
необходимость обогащения мировоззренческой, культурной сферы личности, укрепления 
культурологических оснований профессионального образования будущих специалистов. В 
современном экологическом образовании сегодня наметилась тенденция гуманитаризации. 
На повестку дня встает вопрос о необходимости и возможности синтеза гуманитарного и 
экологического знания. Становится очевидной общность целеполагающей направленности 
экологического и профессионального образования. Анализ теории и практики современного 
профессионального образования позволил выделить ряд объективно существующих 
противоречий между: 

− экологическими приоритетами государственной стратегии социально-эко-
номического развития, объективным повышением требований к уровню экологической 
компетентности специалистов разных сфер как производственной, так и социальной 
практики и отсутствием концепции формирования эколого-профессиональной 
компетентности студентов гуманитарного вуза, которая отвечала бы реалиям современной 
социально-экологической политики, практики, развитию современного научного знания; 

− тенденциями гуманитаризации образования, приоритетностью в 
международном сообществе ценностей образования для устойчивого развития и 
недостаточной реализацией потенциала гуманитарного образования в формировании у 



177 

  

специалистов эколого-профессиональной компетентности; отсутствием целостной 
концептуальной модели, эффективных механизмов интеграции экологического и 
профессионального образования в гуманитарном вузе; 

− объективной необходимостью существенного повышения уровня 
экологической культуры у выпускников гуманитарных вузов и отсутствием методологически 
обоснованной дидактической системы, программно-методического обеспечения процесса 
формирования эколого-профессиональной компетентности у студентов гуманитарных 
специальностей и направлений подготовки; 

− актуализацией компетентностного подхода к высшему профессиональному 
образованию, существенным потенциалом его применения в отношении самостоятельного 
проектирования студентами пространства личностного роста, социально-экологической 
профессиональной деятельности и недостаточным обеспечением возможностей его 
реализации в практике формирования у студентов гуманитарного вуза эколого-
профессиональной компетентности.  

Анализ исследований в области экологического образования, развития экологической 
культуры личности и исследований в области подготовки специалистов в системе 
профессионального образования показывает, что как в экологическом, так и в 
профессиональном образовании сегодня актуализируется компетентностный подход. 
Исследователями уделяется значительное внимание проблеме формирования экологической 
компетентности специалистов в системе высшего профессионального образования, 
предприняты попытки формирования представлений о профессиональной компетентности 
специалистов-экологов. Большинство этих исследований осуществляется в контексте 
естественнонаучного образования, природопользования. Потенциал культурологического 
подхода к интеграции экологического и профессионального образования остается 
практически невостребованным, как и потенциал гуманитарного образования в 
формировании у выпускников гуманитарного вуза эколого-профессиональной 
компетентности. В исследованиях не уделялось специального внимания теоретическому 
моделированию процесса формирования у студентов эколого-профессиональной 
компетентности в гуманитарном вузе, разработке концепции экологического образования 
студентов гуманитарных специальностей и направлений подготовки[4]. 

Высшее профессиональное образование выполнет функцию подготовки молодого 
поколения к решению в будущем профессиональных задач в определенной области. Однако, 
оно также призвано решать задачи подготовки кадров, не имеющие прямого отношения к 
конкретной профессиональной деятельности, но вместе с тем, существенно влияющие на ее 
эффективность, а именно [5]: 

- формирование у студентов умений целостного восприятия окружающего мира 
и ощущения единства с ним, а также целостного восприятия процесса и результата 
деятельности; 

- овладение технологиями принятия оптимальных решений, умениями 
адаптироваться к различным изменениям, прогнозировать ход развития той или иной 
возникшей в ходе деятельности ситуации, предупреждать негативные последствия 
чрезвычайных событий; 

- овладение культурой системного подхода в деятельности и важнейшими 
общеметодологическими принципами ее организации, овладение принципами 
конструирования устойчивых систем, а также формирование у будущего выпускника вуза 
толерантности в суждениях и деятельности. 

Системой непрерывного экологического образования и воспитания предусмотрены и 
реализуются в той или иной степени три функции обучения: образовательная, воспита-
тельная и развивающая. Каждая функция экологического образования несет ответственность 
за реализацию соответствующих ей компонентов развития личности. Однако развивающий 
аспект на практике не осознается, как ведущий, требующий специальной организации 
учебной деятельности. Под развивающей функцией экологического образования можно 
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понимать активизацию процесса познания, овладение экологическим мышлением, развитие 
способностей, воспитание мотивации [6]. 

Исходя из сказанного, содержание развивающей функции экологического 
образования подразделяется на компоненты, соответствующие различным сторонам 
развития личности. Взяв установку на рассмотрение личностно-ориентированной, личностно 
- развивающей ситуации, необходимо исследовать ее характеристики. Характеризуя 
ситуацию личностного развития, необходимо спроектировать возможное содержание опыта, 
которым личность могла бы овладеть в данной ситуации [7]. При этом преподаватель должен 
иметь достаточное представление о жизненной ситуации тех, кто станет участником этого 
процесса; сформулировать цель этого проекта; выяснить, чем будут заниматься ее 
участники, через какие психические состояния, переживания они должны будут пройти, 
чтобы обрести соответствующий опыт и т.д.  

В условиях стремительно нарастающей информации особое значение приобретает 
развитие логичности суждений. В любой деятельности становится важным не просто усвоить 
определенную сумму знаний, а выбрать наиболее значимые из них, суметь применить их при 
решении различных жизненных ситуаций в условиях взаимозависимости человеческого 
общества и природы. 

Во взаимоотношениях общества и природы особое значение играют также и 
нравственные, эмоциональные факторы. Поэтому следует сосредоточить внимание и на 
воспитания таких эмоций, чувств, привычек, настроений, которые давали бы позитивные 
результаты и для личности для реализации нравственных норм. Нравственные нормы как 
общественные образцы поведения людей отражаются и усваиваются в его сознании. 
Одновременно это может выступать и показателем того, что данная нравственная норма фак-
тически не стала внутренне осознанной доминантой поведения. Если она стала такой 
доминантой, то тогда нравственная норма в индивидуальном сознании и поведении личности 
будет содержать не только состояние осознания должного поведения, но и его 
эмоциональным, волевые импульсы. Таким путем, влияя на поведение конкретного человека, 
нравственные нормы, оказывают и предупредительные воздействия на поведение других 
членов общества, что приобретает значение для достижения цели - экологизации сознания 
общества[8]. Исходя из вышеизложенного, можно сделать, вывод: действие норм 
нравственного поведения, как регулятора поведения людей в отношении со средой обитания, 
определяется двумя позициями. С одной стороны - условием социальной действительности, 
другой - содержанием процесса нормативного отражения на уровнях общественного и 
индивидуального сознания, а также действенностью их обратного активного влияния на 
социальную практику, через нормативное поведение людей, в котором реализуются 
рациональные и эмоциональные стороны их познавательной и практической деятельности. 

Таким образом, экологизация сознания будущих специалистов - один из самых 
трудоёмких моментов в образовательном процессе. Особенно сложно реализовать систему 
непрерывного экологического образования и воспитания в условиях кредитной системы 
обучения в вузах, которая является основным направлением реформ развернутой в 
Республике Казахстан системы высшего образования. Сложность реализации программы 
экологизации сознания будущих специалистов, предусматривающую, как указано выше, три 
функции обучения: образовательную, воспитательную и развивающую, заключается в самой 
специфике кредитной формы обучения, основанной в большей степени на самообразовании. 
Ведь по кредитной системе обучения предусматривается минимальное количество 
аудиторного времени, где преподаватель имеет возможность предоставления информации. В 
основном студенты должны самостоятельно вести работу по поиску, обработке и усвоению 
информационного материала. Преподаватель выполняет, в основном, методическую, 
направляющую, корректирующую, акцентирующую и контролирующую роль в процессе 
усвоения материалов программного обучения. 

С учётом выше изложенного материала, помимо преимуществ, в процессе 
организации и реализации кредитной технологии, вузы сталкиваются с рядом проблем. 
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Одной из них можно считать ограниченное количество кредитов, а соответственно, и объём 
аудиторной нагрузки преподавателя для чтения лекций и проведения семинаров, где 
осуществляется непосредственный контакт и обмен информацией со студентами. На 
занятиях самостоятельной работы студента с преподавателем студенты, в основном, 
занимаются самостоятельно. Преподаватель на таких занятиях, как правило, принимает 
пассивное участие, которое сводится, в основном, к консультации по некоторым вопросам 
студентов, возникшим в ходе их самостоятельной работы. 

Таким, образом, на практике получается, что образовательная, воспитательная и 
развивающая функции программы экологизации сознания будущих специалистов 
реализуется, практически, усилиями самих студентов, тогда как направляющая, 
корректирующая роль преподавателя остаётся слабым звеном в этом образовательном 
процессе. Поэтому, определенные дисциплины требуют увеличения количества кредитов, 
так как на их изучение недостаточно тех кредитов, что выделяются по учебному плану. 
Думается, что в числе дисциплин, требующих увеличения кредитного объёма в программах 
всех специальностей находится и экология. Такая точка зрения исходит, во-первых, из 
актуальности изучения данного курса, которая возрастает с каждым годом в условиях 
усиления кризисного состояния природной среды. Во - вторых, в современном мире 
практически нет специальностей, которые не связаны, в той или иной мере, с окружающей 
нас природной средой. Кроме того, на познаниях в области экологии базируются многие 
курсы, входящие в состав учебных планов по многим специальностям. Так, например, 
изучение курсов: экологического права специальности «Юриспруденция», экономики 
природопользования - экономических специальностей, экологической безопасности в 
международных отношениях - специальности «Международные отношения», человеческого 
развития и т.д., безусловно, невозможно без базовых познаний в сфере экологии. Все 
биологические, сельскохозяйственные, медицинские, технические, технологические, 
промышленные, гуманитарные, политологические и другие специальности также базируются 
на познаниях в области экологии. Кроме того, человечеству нельзя забывать о том, что, 
несмотря на его статус и возможности, оно является лишь частью, объектом живой природы. 
И не человек, а Природа диктует законы, по которым живёт и развивается человеческое 
общество. Все объекты живой природы подчиняются единым законам, которые справедливы 
для всех популяций, включая популяцию людей. И человек просто обязан познать все 
законы роста, развития, взаимоотношений, взаимозависимости и т.д., которые существуют в 
природной среде. Каждый специалист должен понять, что полностью реализовать свои 
знания, воплотить их в реальной деятельности, которая будет полностью востребована 
социумом и во благо общества, возможно только при условии гармонии с природой. Законы 
Природы можно познать или игнорировать. До настоящего времени человечество 
практически игнорировало их. В результате - экологические проблемы, кризисное состояние 
биосферы. Теперь пришло время познать законы Природы, для того, чтобы спасти мир, 
спасти планету Земля. Только тогда мы можем говорить о востребованности тех или иных 
специальностей и реализации профессиональных знаний. Вместе с тем, говорить об 
устойчивом развитии общества, с учётом удовлетворения потребностей будущих поколений, 
также не реально без познаний в области развития естественных механизмов, 
обеспечивающих взаимосвязи между объектами природной среды. 

Трансформация отечественной системы образования в непрерывно развивающуюся, 
открытую, обусловливает необходимость изменения отношения к своей деятельности 
главных субъектов образовательной системы - студентов и преподавателей. Это вполне 
вписывается в организацию образовательного процесса по кредитной системе обучения. В 
связи с этим, проблема профессиональной направленности личности будущих специалистов 
приобретает особое значение, так как успешность любой технологии обучения опирается на 
определенный потенциал участников обучающего процесса [8]. При поступлении в ВУЗ, к 
сожалению, не учитывается тот комплекс психологических феноменов, который определяет 
успешность обучения, формирование устойчивой профессиональной направленности 
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каждого студента. Необходим индивидуальный подход, а также максимальное 
использование всего арсенала профориентационных возможностей, создание и внедрение 
технологий, ориентированных не только на повышение уровня знаний студентов, но и на 
развитие профессионального самоопределения. 

Переход на кредитную систему требует качественной перестройки работы 
преподавателя со студентами, изменения методов и методики преподавания. 
Профессиональным педагогам и психологам необходимо разработать новые положения 
методики преподавания в условиях кредитной системы, с учётом вышеизложенных 
моментов, касающихся экологизации сознания будущих специалистов. 

Общеизвестно, что введение кредитной формы обучения явилось следствием 
включения страны, в так называемый, «Болонский процесс», основной целью которого 
является создание единого европейского образовательного пространства. В этом контексте 
хотелось бы отметить также и глобальность масштаба, крайне необходимой на современном 
этапе развития отношений общества и природы, экологизации сознания всего мирового 
сообщества. Современная система высшего образования должна обеспечить своевременную 
и адекватную подготовку людей к будущему с учётом экологического образования и 
воспитания в условиях устойчивого развития общества[10]. 

Актуальность внедрения новых образовательных технологий определяется 
объективной значимостью реформирования системы высшего образования в современной 
жизни в условиях вхождения Казахстана в список наиболее конкурентоспособных 
государств. Как отметил президент Н.А. Назарбаев в ежегодном послании народу 
Казахстана, «мы обязаны выйти и надежно закрепиться на внешних рынках, чтобы 
обеспечить достойное место Казахстана и казахстанцев в современном мире». Для 
Республики Казахстан развитие науки и образования становится неотъемлемым условием 
повышения конкурентоспособности экономической системы, способа занять достойное 
место на региональном и мировом уровнях, укрепления государственности и развития 
национальных интересов. Реализовать, указанные главой государства, действия возможно 
только при условии гармонизации взаимоотношений общества и природы, и первым шагом к 
этому должны стать усилия всех участников образовательного и воспитательного комплекса 
по экологизации сознания каждого члена общества и каждого специалиста в любой сфере 
деятельности. 
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Словарный состав русского литературного языка является наиболее чувствительным к 
жизни народа – носителю и творцу языка. Непосредственно связанный с разнообразной 
деятельностью человека в обществе, он изменяется почти непрерывно.  

Процесс появления новых лексических единиц осуществляется двумя путями – путем 
заимствования и путем различных способов словообразования. 

Основным источником пополнения словарного запаса является не заимствование, а 
образование новых лексических единиц на базе родного языка путем использования разных 
способов словообразования. 

Словообразование – это одна из сквозных тем, к которой приходится обращаться 
неоднократно. 

Тема словообразования актуальна во все времена, так как основной процесс, 
характеризующий развитие лексики русского языка,- пополнение ее новыми словами. 
Изменения, происходящие в политической, экономической, культурной жизни нашей 
страны, изменения общественного сознания приводят к возникновению новых явлений, 
предметов, понятий, которым необходимо дать названия. При этом в периоды значительных 
перемен в жизни общества наблюдается особенно активный рост лексики. 

Словообразование – это раздел науки о языке, в котором рассматриваются вопросы, 
связанные с составом слова (морфемикой), отношения между родственными словами и 
основные способы словообразования. Усвоение словообразовательных закономерностей 
идет от первого этапа обучения, на котором дается общее представление о составе слова и 
словообразовательных моделей к систематизации и обобщению словообразовательных 
средств в языке. Изучение словообразования имеет большое теоретическое и практическое 
значение. Знание закономерностей словообразования русского языка, умение определять 
значение словообразующих морфем способствуют расширению словарного запаса, 
обогащению грамматического строя речи, уяснению грамматической системы русского 
языка. Практическая направленность изучения раздела «Словообразования» имеет большое 
значение для формирования правильного грамотного письма. 

Знание морфемного состава и основных способов словообразования помогает 
осуществить практическую, коммуникативную направленность обучения, выраженную в 
усвоении словообразовательных норм и правил употребления языковых единиц в речи, что в 
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целом формирует языковое чутье студентов. Кроме этого, в процессе изучения 
словообразования формируется интерес к занятиям русского языка, к строению слова, 
изменению его значения. 

В процессе изучения словообразования необходимо опираться на общедидактические 
(научность, систематичность, преемственность и др.); общеметодические 
(экстралингвистический, нормативно-стилистический, исторический и др.), а также 
частнометодические принципы. Рассмотрим частнометодические принципы обучения 
словообразованию: Словообразование предполагает создание новых слов главным образом 
на морфологической основе. Морфологическое словообразование опирается на 
разветвленную систему словообразовательных аффиксов, которые получают строгую 
специализацию в рамках отдельных частей речи. Например: 1)суффиксы | -‘ик|, |-ш’ик|, |-
т’ьл’|,|-эц| образуют существительные, называющие лицо по отдельным характерным 
признакам (|газ’эт-ч’ик|, |п’ьр’и’пл’от-ч’ик|, |кам’ьн’-ш’ик|, |сърт’ироф-ш’ик|; |уч’и-т’ьл’|, 
|вад’и-т’ьл’|, |слушъ-т’ьл’|; |пръдав’-эц|, |лж-эц|);  2)суффиксы |-ск-|, |-к-|, |-н-| образуют 
прилагательные, обозначающие отношение к чему-либо (|испан-ск’-иі|, |с’эл’-ск’-иі|;|тур’эц-
к’-иі|, |ткац-к’-иі|; |л’эт-н’-иі|, |л’эт-н’-иі|, |з’им-н’-иі|); 3)приставки |из-| и |вы-| образуют 
глаголы, обозначающие направленное действие (|из-л'ит’|, |вы-л’ит’|; |из-гнат’|, |вы-гнът’|) и 
т. д. 

- лексико-словообразовательный принцип связан с соотношением лексического и 
грамматического значений словообразовательной модели, например, словоельникобозначает 
место, где растут одни ели; словообразовательный суффикс-никобозначает место, на котором 
растут породы деревьев, обозначенные корнем (осинник, малинник); 

- мотивационный принцип заключается в определении структуры слова путем его 
мотивирования (толкования):стрелять –стрела, черепаха – черепи т.д.  

Серьезного внимания требуют слова, образованные путем сложения (целесообразно, 
целеустремленно, первооткрыватель, жизнедеятельность, квартиросъемщик, живописец, 
искусствовед и др.). Их достаточно много в предусмотренной программой лексическом 
минимуме. Следует ввести сведения о написании сложных слов через дефис (общественно-
политический, казахско-русский, северо-западный), а также об особенностях аббревиатур, 
образованных путем сложения первых букв слов, которые входят в наиболее 
употребительные сложные наименования (КНБ, вуз,суз, МИД, АО, ООН и т.п.) такого рода 
сведения позволяют решать и обучающие, и образовательные задачи. 

Таким образом, изучение словообразования на занятиях  русского языка имеет 
практическую, коммуникативную направленность, осуществляется с учетом ряда принципов: 
общедидактических, общеметодических и частнометодических. 

Методы изучения словообразовательных понятий направлены на 
достижениеосновной цели – опираясь на структурно-семантическую характеристику слова, 
научить студентов ориентироваться в морфемной структуре слова, устанавливать способ 
словообразования и на этой основе развивать чувство языка, формировать орфографические 
навыки. 

Для формирования знаний об основных теоретических понятиях словообразования, о 
морфемной структуре слова используются различные приемы:беседа, сообщение 
преподавателя, чтение правила, показречевого образца и т.п. Формированию основных 
умений и навыков  при изучении данного раздела способствуют различные морфемные и 
словообразовательные упражнения. 

Морфемные упражнения формируют  умение определять структуру слова: 
- найдите слова, имеющие приставки, суффиксы и т.п.; 
- обозначьте условными знаками части слова; 
- подберите слова с такими же суффиксами (приставками); 
- выполните графический диктант; 
- сгруппировать слова по наличию в них разных приставок (суффиксов); 
- заполнить таблицу, используя данные примеры; 
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- разберите слова по составу и др. 
Словообразовательные упражнения развивают у студентов умение устанавливать 

структурно-семантические связи и определять способ образования искомого слова: 
- определить, от какого слова и с помощью чего образовано данное слово; 
- составить цепочку однокоренных слов; 
- определить способ образования слова; 
- восстановить пропущенные звенья в словообразовательной цепочке и др. 
Эти упражнения имеют большое значение для формирования на их основе 

орфографических навыков. 
Для правильного понимания словообразовательной структуры и грамматической 

формы слова необходимо умение производить морфологический и словообразовательный 
анализ.  

Морфемный разбор слова преследует цель – выявить значимые части слова – 
морфемы – с точки зрения современного русского языка. Чтобы морфемный анализ 
удовлетворял современным требованиям современной лингводидактики, необходимо до 
разбора структурных элементов слова установить его конкретное значение и лексико-
грамматическую принадлежность к той или иной части речи, а затем определить значимые 
части. 

Последовательность (порядок) морфемного разбора: 
1. Определить изменяемость – неизменяемость слова, указать часть речи. 
2. В изменяемых словах выделить окончание, указать грамматические признаки. 
3. Выделить основу. 
4. Выделить корень путем подбора однокоренных слов. 
5. Выделить суффикс и приставку (если есть). 
Словообразовательный анализ имеет своей целью установить, как образовано слово в 

современном русском языке, каким способом, от какой основы. 
Следует отметить, что студенты испытывают значительные трудности при 

выполнении словообразовательного разбора. 
 Основной типичной ошибкой является указание в качестве производящей основы не 

ближайшего слова, а слова, начинающего словообразовательную цепочку. 
Словообразовательный разбор состоит только из одного, последнего звена (обновление – 
обновить - суффиксальный способ). 

В процессе изучения словообразования целесообразно познакомить студентов с 
этимологическим разбором. В ходе этимологического анализа слова устанавливается: 
исконным или заимствованным является слово, какие изменения произошли в структуре 
слова. Специальные исследования показывают, что этимологический анализ активизирует 
языковую интуицию студентов особенно в тех случаях, когда студенту предлагается сначала 
самостоятельно доказать родство предложенных групп слов , высказать свои 
предположения, а затем проверить свою лингвистическую догадку, обращаясь к 
этимологическому словарю. 

Таким образом, система работы по словообразованию, использование морфемных и 
словообразовательных упражнений позволяет преподавателю развивать словарный запас 
студентов, научить орфографически  правильному письму, связной письменной и устной 
речи, т.е. коммуникативным навыкам . 
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ПОЛИЯЗЫЧИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 

Калиева А.К. 
 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет,г.Уральск 
 

В современном мире актуальна проблема сопряженности языков, поиск эффективных 
и жизнеспособных программ в области языков по консолидации обществ. Мы живём и 
работаем в эпоху, когда происходит глобализация всех сфер деятельности человека, что 
влечёт за собой пересмотр приоритетов в образовании. Именно поэтому поликультурность, 
наряду с информационной и коммуникативной компетенциями, сегодня определена 
мировым образовательным сообществом как базовая компетенция образования и одно из 
магистральных направлений формирования мирового образовательного 
пространства.Актуальность поликультурного и полилингвального обучения определяется 
всеобщей мировой тенденцией к интеграции в экономической, культурной и политической 
сферах. Полилингвальное обучение мы понимаем как целенаправленный процесс 
приобщения к мировой культуре средствами нескольких языков, когда изучаемые языки 
выступают в качестве способа постижения сферы специальных знаний, усвоения культурно-
исторического и социального опыта различных стран и народов. 

Поликультурность, полиязычие наряду с коммуникативной и информационной 
компетенциями, сегодня мировым образовательным сообществом определена как базовая 
компетенция образования и одно из магистральных направлений мирового образовательного 
пространства. 

Программа полиязычного образования, внедряемая в Казахстане, является уникальной 
и подразумевает, в отличие от западных аналогов, параллельное и одновременное обучение 
на трех языках. 

Поликультурное образование в Республике Казахстан является одним из 
приоритетных направлений в системе образования, в том числе и высшего 
профессионального образования; является важной частью современного образования, 
способствующей приобретению знаний о духовных и культурных ценностях, традициях 
других народов. Именно образование является важнейшим этапом в процессе формирования 
и развития поликультурной, толерантной личности, уважающей  не только свою, но и 
культуру других народов; этапом, когда осознанно и целенаправленно формируются 
ценностные ориентиры, жизненные принципы и приоритеты молодого поколения. 

По мнению Президента Н.Назарбаева: «...Казахстан уникален и силен своей 
многонациональностью. На его земле сформировалось уникальное поликультурное 
пространство… Поликультурность Казахстана - это прогрессивный фактор развития 
общества. Евразийские корни народов Казахстана позволяют соединить восточные, 
азиатские, западные, европейские потоки и создать уникальный казахстанский вариант 
развития поликультурности». 

Для казахстанцев идея триединства языков особенно важна, поскольку это ответ на 
вызов времени. Интеграция Казахстана в мировое сообщество зависит сегодня от осознания 
и реализации простой истины: мир открыт тому, кто сможет овладеть новыми знаниями 
через овладение доминирующими языками. Знание языков расширяет кругозор человека, 
содействует его всестороннему развитию, способствует формированию установки на 
толерантность и объемное видение мира. Один из крупнейших философов XX века Людвиг 
Витгенштейн по этому поводу сказал: «Границы моего языка означают границы моего 
мира». 

Формирование «полиязычия» - процесс сложный и длительный, очень важный с 
позиции сложившихся политических и экономический реалий современности. Полиязычие 
способствует консолидации общества, помогает сохранить исчезающие языки и культуры, Ч. 
Айтматов писал о «полилингвизме» следующее: «бессмертие народа – в его языке. Каждый 
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язык велик для своего народа. У каждого из нас есть сыновий долг перед народом, нас 
породившим, давшим нам самое большое свое богатство – свой язык: хранить чистоту его, 
приумножать богатство его. Но вот мы сталкиваемся с новой диалектикой истории. 
Современное человеческое общество находится в постоянно всевозрастающем 
контактировании, что все более становится общей жизненной и культурной 
необходимостью. В этих условиях каждому человеку надо владеть несколькими языками». 

Обучение языкам, связанное с ознакомлением с культурными, историческими, 
социальными ценностями каждого языка должно служить средством взаимопонимания 
между народами. Формирование языковой компетенции представляет ценность в 
обогащении своей собственной культуры в целом. 

Государство может успешно развиваться и гармонично вписаться в ряд ведущих 
стран мира, создавая своим гражданам достойные условия для приобретения качественного 
и современного образования как в своем государстве, так и за рубежом.Поэтому изучение 
иностранного языка как одного из главных индикаторов адаптации человека к новым 
социально-политическим и социально-культурным реалиям становится в настоящее время 
актуальной научно-теоретической и научно-практической задачей. Кроме того, объективно 
возникла необходимость по-новому осмыслить сложившиеся в период независимости 
традиционные концепции языковой политики и языковой ситуации.  
Главной целью обучения студентов иностранному языку это развитие поликультурной 
личности, способной на социальное и профессиональное самоопределение, знающей 
историю и традиции своего народа, владеющей несколькими языками, способной 
осуществлять коммуникативно-деятельностные операции на трех языках во всех ситуациях, 
стремящейся к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Обучение иностранному языку является одним из основных элементов системы 
профессиональной подготовки специалистов на всех уровнях в Республики Казахстан, в том 
числе в учебных заведениях среднего и высшего профессионального образования. Без знания 
иностранного языка в современном мире не обойтись ни одному человеку. Владение 
иностранным языком необходимо, чтобы быть конкурентоспособной личностью на рынке 
труда.  

Для успешной реализации требований государственного образовательного стандарта 
необходим иной подход к изучению иностранного языка. Это объясняется некоторыми 
причинами, а именно: процесс обучения происходит в искусственной языковой среде; 
иностранный язык рассматривается как второстепенная дисциплина; недостаточное 
количество учебников и учебных пособий, имеющих профессиональную направленность. 
Очень часто интерес к предмету у студентов падает, появляется апатия, безразличие, 
тревожность, вызываемые трудностями, с которыми студент встречается при изучении 
предмета. Поэтому одна из главных задач преподавателя иностранного языка поддерживать 
интерес к предмету, желание работать изо дня в день. Чтобы этот интерес не пропал у 
студентов, преподаватель не только должен знать свой предмет, но и искать новые 
методические приемы, которые развивают познавательный интерес к учению. 

В такой ситуации основным фактором успешного обучения является мотивация, т. е. 
положительное отношение студентов к иностранному языку как учебной дисциплине и 
осознанная потребность овладения знаниями в этой области. Необходимо не только 
заинтересовать студентов иностранным языком, но и преподнести им его изучение как 
профессионально значимый предмет. При решении этой задачи важную роль играет 
интеграция со специальными дисциплинами. Преподавание английского языка в нашем 
университете имеет профессиональную направленность. Мы готовим студентов по разным 
специальностям: поэтому предметное содержание по каждой специальности различное.  

Содержание поликультурного образования многоаспектно и отличается высокой 
степенью междисциплинарности, что позволяет рассматривать проблемы поликультурного 
образования в составе учебных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного, 
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художественно-эстетического циклов и специальных курсах по истории и 
культуреотдельныхнародов. 

Таким образом, для формирования конкурентоспособного специалиста, 
коммуникабельной позитивной личности, способной к активной и эффективной 
жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной среде, обладающей развитым 
пониманием и чувством уважения других культур, умением жить в мире и согласии 
необходимо поликультурное и полиязычное образование. 
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Еліміздің ертеңі, мемлекетіміздің болашағы. Бүгінгі жас – ертеңгі ел тізгінін ұстайтын 

ел ағасы. Бүгінгі алдыңғы толқын аға буынның орнын басар, ізін жалғастырар артында өсіп 
келе жатқан жастар екені даусыз. Еліміздің ендігі дамуы мен өркендеуі, келешегі жастарға 
тікелей байланысты. Əрі білімді, бəсекеге барынша қабілетті, сонымен қатар дені сау яғни 
салауатты өмір салтын ұстануы алғы шарт болып табылады.  

Мемлекет басшысы Н.Назарбаевтың «Еліміздің келешегі жастардың қолында» деген 
сөзі жастарымызға қандай жауапкершілік жүктеп отырғанын айқын көрсетеді. Ел ертеңі-
бүгінгі ұрпақ екенін үнемі жадында сақтайтын жастар, Президентіміздің бағыт-бағдар берген 
сара жолмен ілгері басып келеді. Жастар – жас сипаттамаларының кешені, əлеуметтік орны, 
жəне де əлеуметтік психологиялық қасиеттері негізіндегі əлеуметтік-демографиялық топ.  
2014 жылдың 7 шілдесінде  қабылданған Қазақстан Республикасының “Мемлекеттік жастар 
туралы” заңына сəйкес жастар -  14 пен 29 жас аралығындағы азаматтар болып табылады.  

Əлеуметтік топ ретіндегі жастардың ерекшелігі – өтпелі кезеңінде, əлеуметтік 
мобильділіктің жоғары деңгейінде, статустың өзгеруімен байланысты жаңа əлеуметтік 
рөлдерді (студент, азамат, отбасылы) игеруінде, өмірден өз орнын белсенді іздеуде, 
нормалар мен құндылықтар жүйесінің қалыптасуында деп түйінделеді.  

Жастық шақ білім алудың (оқу əрекетінің) аяқталуы жəне еңбек жолының (еңбек 
əрекетінің) басталуымен тұспа-тұс келеді. ҚР Ұлттық экономика министрлігінің Статистика 
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комитетінің ақпаратына сəйкес, 14 пен  29 жас аралығындағы жастар саны 2016 жылдың  
басында 4 099 653 адамды құраған.  

Заманауи Қазақстан қоғамының құрылымында жастар 23,2 % құрайды.  2016 жылдың 
басындағы қала тұрғындарының арасындағы жастар үлесі ауыл жастарынан көп, сəйкесінше 
56,6 % жəне 43,4 % құрайды [1]. 

Қазіргі жаһандану заманында Қазақстан Республикасы – жастардың бiлiм мен 
бiлiктiлiкке талпынып əрекеттенуiн, еңбектенiп өсуiн талап етiп отыр.  

2016 жылдың желтоқсан айында “Мемлекеттік жастар саясаты жəне қоғамдық 
бірлестіктер: қажеттіліктер мен əлеуметтік тəжірибе” атты студент жастар арасында 
жүргізілген əлеуметтанулық зерттеудің мəліметтері бойынша жастардың жұмыспен 
қамтылуға байланысты мəселелерінің көбеюі анықталды (69,2 %) жəне білімге қатысты  
(20,3 %) көрсеткішті көрсетті.  

Əлеуметтік зерттеулер мəліметі бойынша  жастардың 75,4% өздерін патриотпыз деп 
есептейді. Əртүрлі өңірлерде субъективті баға бойынша өзінің патриоттық деңгейін 
бағалауы əртүрлі. Сауалға қатысқандардың 73,9% үшін патриотизм бұл Отанға  деген 
сүйіспеншілік жəне оның жетістіктеріне деген мақтаныш, 48,4% жанұяға, туғандарға, 
жақындарға деген сүйіспеншілік деп белгіледі. 34,1% үшін кез-келген азаматтың сезімі, 
27,1%  елге деген ерекше қатыстылығын сезінеді.  

Жастардың қабілетіне қарымына, қалыптасуына маңызды əсер ететін екі ірі 
Республикалық ұйым бар. Ол Жас Отан (сұралғандардың 74,2 % ұйымның қызметі туралы 
біледі) жəне “Жасыл ел” Республикалық Штабы (жастардың 49,4 %) ақпараттанған. Егер 
жастар мəселесімен айналысатын саяси партиялар туралы айтсақ, онда сауалнама нəтижесіне 
сай басқа партиялармен салыстырғанда үлкен айырмашылықпен “Нұр Отан” партиясы көш 
бастап тұр. 

Аталған əлеуметтік сауалнамалар жастар арасындағы иерархияның  басында 
əлдеқайда қиын мəселе болып жұмыспен қамтылу мəселесі тұр (69,2 %), баспана мəселесі 
(41,8 %) үшінші орында сапалы жəне қолжетімді білім алу -20,3 % құрап отыр.  

Осы жүргізілген сауалнама нəтижесі бойынша студент жастар өздерінің қандай 
қоғамдық бірлестіктер жұмысымен таныс екендіктерін көрсеткен болатын. Нəтижесінде 
ерекше аталғандары қатарында төменде көрсетілген Батыс Қазақстан облысында жұмыс 
жасап жатқан жастар қоғамдық бірлестіктерін атауларын кездестіреміз: 

- «БҚО жастар Қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігі  
- «Нұр Отан» партиясы Батыс Қазақстан облыстық филиалы «Жас Отан» жастар 

қанаты  
-  «Орал» студенттер Альянсы» корпоративтік қоры  
-  «Батыс-Қамқор» жастар денсаулық орталығы  
- «БҚО Студенттік құрылыс жəне жастар еңбек жасақтарының штабы» жастар 

қоғамдық бірлестігі  
-  «Жас эколог» жастар қоғамдық бірлестігі  
-  «Ғасыр» жастар қоғамдық бірлестігі  
- «Жасыл Ел» Республикалық жастар еңбек жасақтары Батыс Қазақстан облыстық 

штабының, «Ақжайық КВН (КТК) лигасы» жастар қоғамдық бірлестігі  
-  «Мастер-Дэнс» жастар қоғамдық бірлестігі  
-  «Заман» жастар қоғамдық бірлестігі  
Батыс Қазақстан облысы бойынша «Болашақ» корпоративтік қоры  
- “БҚО Жаңа толқыны” жастар қоғамдық бірлестігі 
-“Жас толқын” жастар қоғамдық бірлестігі 
- “Жас өркен” балалар мен жасөспірімдер ұйымының одағы” жастар қоғамдық 

бірлестігі 
- “БҚМУ “Ақиқат пікір-тлас орталығы” жастар  қоғамдық бірлестігі  
- БҚО Азаматтық Альянсы ЗТБ  
- Жас Қанат ЖҚБ   
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-  «Жайық таңы» қоғамдық бірлестігі жəне т.б. 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы-қалыптасқан 

мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында да жастарға «Сіздер 
жаңа бағыттың қозғаушы күшіне айналуға тиіссіздер» деп қадап айтуы тегін емес. Жастар 
қашанда қоғамның қозғаушы күші болып табылады. Сондықтан да жастар саясатын 
қалыптастыруға, олардың өзекті мəселелерін шешуге ұдайы көңіл бөлініп келеді. Соңғы 7 
жылда жастар саясатын қаржыландыру 20 еседен аса өскен екен. 

 Əлеуметтанулық сауалнама нəтижесінде жастар мемлекеттік жастар саясатынан 
көбінесе практикалық көмек пен индивидуальдық əдісті, бизнес жобаларды, нақты 
шараларды күтетіндіктері белгілі болды. 
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Изучение некоторых нормативных правовых актов дореволюционной и СССР и их 
оценки, содержащейся в литературных источниках, помогают решить вопрос о том, можно 
ли использовать прошлый опыт при конструировании современной правовой модели 
патроната как формы устройства и воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. 
В дореволюционной и советской период патронат как возмездная форма воспитания детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, был формой не столько общественного, 
сколько государственного призрения, в том смысле, что его развитие происходило не «из 
низов», т.е. не по инициативе общественности, а путем государственного регулирования. 
Если же понимать государственное призрение в узком смысле, т.е. как воспитание 
покинутых детей в специально создаваемых государственных детских учреждениях 
(приюты, детские дома и т.п.), то, безусловно, патронат как форму семейного воспитания 
детей можно считать частью общественного призрения. То обстоятельство, что патронат 
развивался как правовой институт, т.е. система норм, если не установленных, то уж, во 
всяком случае, санкционированных государством, в зависимости от сложившейся ситуации 
объясняет историческое непостоянство данной формы устройства детей. Как справедливо 
отмечает О.В. Фетисова, государство прибегало к возмездным формам воспитания детей, 
оставшихся без родительского попечения, в период социальных потрясений, когда было 
необходимо срочно решать проблемы детской беспризорности, но сразу же о них забывало, 
как только в этом миновала надобность. В этом заключается одна из причин того, что 
развитие института патроната проходило не в виде поступательного движения, не 
непрерывными этапами, а своеобразной «пунктирной» линией, волнообразно. Поэтому 
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можно считать, что в настоящее время патронат в Казахстане переживает свое «третье 
рождение».[1] 

Усыновление было известно еще тогда, когда существовала древняя семья с 
патриархальным отцом во главе, в которую одинаково входили и дети, и рабы, и принятые в 
семью из чужой семьи. Но если ранее усыновление вызывалосьпотребностью сохранить 
численность, прочность общины, то со временем все отчетливей становится другая цель 
усыновления – иметь наследника, который поминал бы души бездетных супругов. 

Долгое время правила, касающиеся усыновления, не подвергались существенным 
изменениям и по–прежнему отличались большим разнообразием. Но по мере укрепления 
частнособственнических начал в семейных отношениях все большее значение стало 
приобретать предписание: нельзя усыновлять своих незаконных детей. Тем самым 
создавались преграды на пути возможного посягательства на собственность усыновителя со 
стороны его незаконных детей. 

Законодательство, посвященное усыновлению, стало развиваться в начале ХIХ века. 
11 октября 1803 года появился Указ, позволяющий бездетным дворянам усыновлять 
ближайших законнорожденных родственников «через передачу им при жизни фамилии и 
герба». 

С середины ХIХ в. стали появляться правила, оказавшие влияние на усыновление, и в 
их числе те, что позволяли усыновлять не только сирот. Однако если родители ребенка были 
живы, требовалось их согласие на усыновление. Заметной вехой в законодательстве стал 
Закон от 12 марта 1891 года « О детях Усыновленных и узаконенных». Этот законразрешал 
не только узаконить, но и усыновлять незаконнорожденных детей. Причем распространялось 
такоеразрешение на всех детей безотносительно к их сословной принадлежности и 
вероисповеданию. 

Свод Законов Гражданских, впитавший многовековой опыт правовой культуры 
прошлого, по-прежнему, всячески охранял принципы сословности. Это обстоятельство 
отражалось в конкретных правовых предписаниях. Но кроме разрешения на усыновление 
существовали определенные запреты, которые чащи всего связывались с необходимостью 
соблюдения церковных предписаний. Например, запрещалось усыновление лиц 
христианского вероисповедания не христианами и, наоборот. Вместе с тем предпринимались 
всяческие меры к тому, чтобы не нарушать интересы законных наследников. Поэтому Свод 
не допускал усыновление чужих детей, если у усыновляющего были собственные дети.[2] 

Первый семейный кодекс после октябрьского периода не предусматривал 
усыновления вовсе. Главной причиной невозможности правового регулирования отношений 
по усыновлению было стремление устранить всякую попытку эксплуатации труда 
малолетних детей. К тому же отпала проблема передачи имущества от усыновителя-
наследователя к усыновляемому, поскольку перестал существовать институт наследования. 
Однако потребность в усыновлении не исчезла. Выходом из положения в первом случае 
стало предусмотренное Земельным кодексом примачество. Но в отличие от усыновления 
основу примачества составлял договор между совершеннолетним примаком и крестьянским 
двором с целью «сугубо трудовой». 

Таким образом, необходимостью возрождения института усыновления становилась 
все более очевидной. Вот почему незадолго до принятия нового, второго по счету семейного 
кодекса появился Декрет ВЦИК от 1 марта 1926 года "Об изменении Кодекса законов об 
актах гражданского состояния, брачном, семейном, опекунском праве», которым вводилась 
новая глава, посвященная специально усыновлению. [3] 

По кодексу 1927 года правовым основанием усыновления было постановление 
(решение) органа опеки и попечительства, после вынесения, которого усыновление 
регистрировалось в органах записи актов гражданского состояния. Отменить усыновление 
можно было двояким путем: с помощью либо органов опеки и попечительства, когда об этом 
просили родители, без согласия которых состоялось усыновление, либо суда. 
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Усыновление детей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. позволило 
облегчить судьбу тех, кто потерял родителей,и стало своеобразным символом проявления 
истинного патриотизма и гуманности. Усыновление детей, находящихся в эвакуации, 
потерявших свою семью и безотносительно к национальной принадлежности усыновителя и 
усыновляемого. Но только спустя много лет, в 1969 г. Кодекс о браке и семье достаточно 
подробно урегулировал отношения, связанные с усыновлением. И чтобы было ясно, что речь 
идет о детях обоего пола, в тексте этого кодекса стал фигурировать помимо термина 
«усыновление» термин «удочерение». 

Даже беглый обзор основных этапов развития законодательства об усыновлении 
наглядно демонстрирует как время и своеобразие того или иного отрезка истории 
Государства сказались на усыновлении, которое, казалось бы, носило частный характер. Тем 
не менее, именно усыновление во все времена как зеркало отражало особенности 
государственного воздействия на семейные отношения. [4] 

Еще одна форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей является 
опека и попечительство. 

На Руси первое летописное упоминание об опеке относится к 879 г. После смерти 
родителей опекунами становились те ближайшие родственники, которые занимали место 
умерших. То были прирожденные и законные опекуны. Иной опеки тогда не было. За 
неимением ближайших родственников – мужчин опека поручалась матерям. Опекуну 
предстояло заботиться о воспитании сироты, для охранения его от обид, и 
несправедливостей. Поскольку имущество принадлежало всему роду, никаких 
имущественных обязанностей опекун не имел. Вместе с тем родичи ребенка-сироты 
осуществляли за опекуном строгий надзор, и их мнение считалось непререкаемым. [5] 

Говоря о назначении, серьезности опеки в далеком прошлом, надо сказать, что термин 
«опека», заимствован из литовского права, русское законодательство стало употреблять не 
сразу. Постепенно круг вопросов, возникающих при опеке над несовершеннолетними, стал 
обозначаться все более и более четко. Появляется опека при жизни родителя по его 
завещанию, а также по назначению церковью имеющей властные полномочия, ибо на нее 
уже возлагались ведение семейных, наследственных и опекунских дел. Но родственники 
подопечного продолжают следить за опекуном.  

Реформы Петра 1 коснулись и опеки. Обязанность смотреть, чтобы сироты не 
оставались без опекунов, возлагались на магистраты, которым вменялось в обязанности 
назначать опекунов и наблюдать за ними, т.е. опека стала государственным учреждением, 
контролирующим деятельность опекунов. 

При каждом городовом магистрате учреждался городовой сиротский суд для 
установления опеки над детьми купеческих и мещанских вдов. Этот суд занимался опекой 
лишь по просьбе вдовы или после обращения главы города или ближайших родственников, 
свойственников малолетнего. Содержать малолетнего надлежало соответственно «его 
имуществу без излишества и без роскошных прихотей, дабы малолетний от самой юности 
подвержен был к большой умелости». 

Через 10 лет после появления Указа «учреждения для управления губерний», т.е. в 
1785 г., было установлено различие между опекой и попечительством-до14 лет – опека, с 14 
до 21 – попечительство. 

В конце ХIХ и начале ХХ вв.деятельности опекуна, его правам и обязанностям 
уделялось много внимания. Положение дел с опекой, особенно над детьми – сиротами из 
крестьян, не соответствовало существующим потребностям. В сельской местности, если 
ребенок становился сиротой, сельский сход выяснял, не окажется ли в том же сельском 
обществе благо наделенный человек, который пожелал бы усыновить или добровольно 
принять его на воспитание. 

После Октября 1917 г. опека вместо сословного приняла общегосударственный 
характер. Правовой основой этого института стал Кодекс законов об Актах гражданского 
состояния, Брачном, Семейном и Опекунском праве 1918 г. имеющий специальный раздел – 
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«Опекунское право». Предметом особого внимания стала административно-правовая 
сторона опеки, что объяснялась стремлением избавить опеку над несовершеннолетними от 
влияния семьи, родственников, поскольку главным считалось обеспечение правильной 
постановки дела общественного воспитания осиротевшего ребенка. Поэтому в центре 
внимания находились личные, а не имущественные права подопечного.[6] 

Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1927 г. по прежнему много внимания 
уделял опеки и попечительству над несовершеннолетними как одному из способов защиты 
их личных и имущественных прав. Но опекун, как и раньше, назначался без относительно 
тому, хочет или нет заменить родителей. Что касается защиты имущественных прав 
подопечных детей, то оно осуществлялось на безвозмездных началах, о чем имелось 
специальная оговорка в Кодексе. Одновременно в Кодексе перечислялись возможные 
источники существования подопечного, опекуну в отдельных случаях позволялось получать 
вознаграждение за свою деятельность за счет имущества подопечного. 

Кодекс о браке и семье РСФСР в 1969 г. продолжил линию на более тщательную 
регламентацию вопросов, связанных с опекой. Четко были обозначены цели опеки над 
несовершеннолетними, компетенция органов опеки и попечительства, их обязанности по 
временному устройству детей, подлежащих опеке. Этот кодекс содержал и существенные 
нововведения. Особое внимание уделялось опеки и попечительству над детьми, находящихся 
навоспитании или попечении в государственных учреждениях или общественных 
организациях, предусматривалась возможность получения подопечными, не имеющим 
достаточных средств к существованию, государственного пособия на его содержание. 

Таким образом, опека (попечительство), оставаясь по своей сути одинаковой во все 
времена, на каждом этапе исторического развитияимела свои особенности, продиктованные 
потребностями общества.  

Понятие опеки и попечительства широко используется в юридической науке и 
правоприменительной практике, что обусловлено распространенностью данного института в 
гражданско-правовых отношениях. [6] 
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Международная защита прав человека является одной из важнейших отраслей 

современного международного права. Ее становление складывалось не просто. История 
защиты прав человека уходит далеко в прошлое. Первые нормы, регулирующие правовой 
статус индивида, присутствовали в национальных законодательствах Древнего Рима и 
Древней Греции, в Англии в период феодализма (Великая Хартия вольностей 1215 года, акт 
о лучшем обеспечении свободы поданного и о предупреждении заточений за морями 1679 
года, Билль о правах 1689 года), в США (Декларация независимости 1776 года, Конституция 
США 787 года, билль о правах 1789 года), во Франции в результате достижений Великой 
французской революции (Декларация прав человека и гражданина 1789 года). Сама же 
концепция прав человека и основных свобод как категории появилась в XIII веке в Европе. 
Она была сформулирована в трудах таких известных мыслителей, как Гуго Гроций, Джон 
Локк, Эдмонд Бурк, в XIII же веке, получила свое развитие в трудах Томаса Пейна. 

Вопрос о необходимости регулирования прав детей возник сравнительно недавно. 
Роль в этом сыграли и последствия Первой мировой войны в отношении гражданского 
населения, и растущий интерес к проблеме защиты детей в большинстве стран Европы и 
Северной Америки. 

Сразу же после первой мировой войны в рамках Лиги Наций была учреждена 
Международная Ассоциация заботы о детях. В 1924 г. принята Женевская декларация прав 
ребенка. В 1945 г. Генеральная Ассамблея ООН создала Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ). В 
1959 г. ООН провозглашена Декларация прав ребенка. Причем, если в Декларации прав 
ребенка 1924 г. дети рассматривались исключительно как объект защиты, то в Декларации 
прав ребенка 1959 г. наметилась тенденция признания ребенка в качестве субъекта прав, о 
чем свидетельствуют ее отдельные положения. 20 ноября 1989 г. Генеральная Ассамблея 
ООН единогласно приняла Конвенцию о правах ребенка, закрепившую его в качестве 
субъекта прав. Конвенция о правах ребенка создала новую модель отношения к детям, 
послужила толчком для изменения положения ребенка в семье и обществе. Представляет 
интерес высказанное в связи с этим мнение, что «никто из современных ... правоведов не 
оспаривает более тот факт, что ребенок является самостоятельным носителем прав - 
специальным субъектом права»[1].  

Основная идея Конвенции заключатся в наилучшем обеспечении интересов ребенка, 
Положения Конвенции сводятся к 4 основным требованиям, которые должны обеспечить 
права детей: выживание, развитие, защита и обеспечение активного участия в жизни 
общества [2, с.60]. Конвенция утверждает ряд важных социально-правовых принципов. 
Главный из них – признание ребенка полноценной и полноправной личностью. Это 
признание того, что дети должны обладать правами человека по собственному праву, а не 
как придаток своих родителей и других опекунов  . Согласно Конвенции, ребенком является 
каждое человеческое существо до достижения 18-летнего возраста, если по национальным 
законам не установлен более ранний возраст достижения совершеннолетия [3, с.2].  

Степень защищенности детей - главный индикатор любого цивилизованного 
общества, социальной направленности государственной политики. Дети - это категория 
граждан, в наибольшей степени страдающая от социально-экономической нестабильности. 
Кризис семьи, тяжелое материальное положение большинства семей, разрушение 
традиционных семейных отношений, увеличение числа разводов стали серьезной 
предпосылкой ухудшения положения детей. Происшедшие в последние годы 
преобразования резко обострили проблему детства, обозначили неординарность решения. В 
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последние годы в Казахстане наблюдается рост числа детей оставшихся без попечения 
родителей. Ежегодно их число увеличивается, причем лишь небольшое число этих детей 
остались без попечения родителей в результате их смерти. Остальные относятся к явлению, 
так называемого «социального сиротства», то есть являются сиротами при живых родителях. 
В настоящие время в 204 учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, 
по данным Министерства образования и науки РК проживают и воспитываются 18198 детей, 
из которых 2105 детей - в домах ребенка системы здравоохранения, в 19 детских домах 
системы социальной защиты населения-1294 ребенка, в 159 организациях системы 
образования -14799. 

Конвенция о правах ребенка, в которой Казахстан участвует, имеет прямое действие 
на территории  государства, и принял на себя обязательства, предусмотренные ею, в полном 
объеме. История учит, что в пору серьезных социальных потрясений больше всего страдают 
дети. Для них вольно или невольно начинается эпоха бесправия. Подобная ситуация 
характерна сегодня для Республики Казахстан. Сохраняется высокий уровень 
дифференциации доходов населения,  особую тревогу вызывает степень распространения 
среди несовершеннолетних алкоголизма, проституции, ВИЧ-инфекции.  

В духе Конвенции решен вопрос о праве ребенка на защиту от злоупотреблений со 
стороны родителей или лиц, их заменяющих, вплоть до обращения несовершеннолетнего в 
суд по достижении им возраста 14 лет.  Предусмотрено обязательное согласие ребенка, 
достигшего 10 лет, при решении вопроса об изменении его имени, отчества при усыновлении 
и при его отмене. Согласие 10-летноего ребенка требуется также при восстановлении в 
родительских правах родителей, ранее лишенных этих прав, а также для усыновления и 
передачи ребенка, оставшегося без родительского попечения, в приемную семью. Ребенку 
предоставлено право, выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, 
затрагивающего его интересы, а также право быть заслушанным в ходе любого судебного и 
административного разбирательства.  

Кроме  того,  права ребенка закреплены  Гражданским  кодексом  Республики 
Казахстан . Условно права ребенка можно разделить на 6 основных групп: К первой группе 
можно отнести такие права ребенка, как право на жизнь, на имя, на равенство в 
осуществлении других прав и т.п. Ко второй группе относится права ребенка на семейное 
благополучие. К третьей группе относится права ребенка на свободное развитие его 
личности. Четвертая группа права призвана обеспечить здоровье детей. Пятая группа прав 
ориентирована на образование детей и их культурное развитие (право на образование, на 
отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, право свободно 
участвовать в культурной жизни и заниматься искусством). И шестая группа прав 
направлена на защиту детей от экономической и другой эксплуатации, от привлечения к 
производству и распространению наркотиков, от античеловеческого содержания и 
обращения с детьми в местах лишения свободы.  

Одной из проблем, причиняющих наибольшее беспокойство родителям, является 
проблема образования детей. Решая, какое образование лучше дать ребенку, Вы должны в 
первую очередь учитывать его коэффициент интеллектуальности. Конечно, другие факторы 
тоже важны: качество преподавания в школе, заинтересованность родителей в хорошей 
успеваемости ребенка, готовность ребенка много трудиться, его усердие и трудоспособность. 
Права учащихся:  Права и обязанности учащихся, воспитанников образовательного 
учреждения определяются уставом данного образовательного учреждения и иными 
предусмотренными этим уставом локальными актами. Совершеннолетние граждане РК 
имеют право на выбор образовательного учреждения и формы получения образования. 
Учащиеся всех образовательных учреждений имеют право на получение образования в 
соответствии с государственными образовательными стандартами, на обучение в пределах 
этих стандартов по индивидуальным учебным планам, на ускоренный курс обучения, на 
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами библиотек, на 
получение дополнительных (в том числе платных) образовательных услуг, на участие в 
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управлении образовательным учреждением, на уважение своего человеческого достоинства, 
на свободу совести, информации, на свободное выражение собственных мнений и 
убеждений. Выпускники образовательных учреждений независимо от их организационно-
правовых форм имеющих государственную аккредитацию, обладают равными правами при 
поступлении в образовательное учреждение следующего уровня. Граждане РК имеют право 
на получение впервые бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего, начального профессионального образования и на конкурсной основе 
среднего профессионального, высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных 
учреждениях. Привлечение учащихся, воспитанников гражданских образовательных 
учреждений без согласия обучающихся, воспитанников и их родителей (законных 
представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается. 
Принуждение учащихся, воспитанников к вступлению в общественные, общественно-
политические организации (объединения), движения и партии, а также принудительное 
привлечение их к деятельности этих организаций и участию в агитационных кампаниях и 
политических акциях не допускается. Учащиеся, воспитанники гражданских 
образовательных учреждений имеют право на свободное посещение мероприятий, не 
предусмотренных учебным планом. Учащиеся, воспитанники имеют право на перевод в 
другое образовательное учреждение, реализующее образовательную программу 
соответствующего уровня, при согласии этого образовательного учреждения и успешном 
прохождении ими аттестации. Согласно этому каждый ребенок имеет право на образование 
и ему гарантируется получение бесплатного начального, основного среднего и общего 
среднего образования и на конкурсной основе - бесплатного технического и 
профессионального, послесреднего и высшего образования в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан об образовании. Ребенок может быть отчислен из 
государственного образовательного учреждения до получения бесплатного общего среднего 
образования или технического и профессионального образования, помимо соблюдения 
общего порядка отчисления только с уведомления органов опеки и попечительства. На детей 
с ограниченными возможностями, нуждающихся в специальных педагогических подходах, 
из государственного бюджета выделяются дополнительные средства, гарантирующие 
получение ими образования на уровне установленных стандартов. Государство полностью 
или частично несет расходы на содержание детей, нуждающихся в социальной защите, в 
период получения ими образования. Размеры и источники социальной помощи в период 
получения ими образования определяются Правительством Республики Казахстан[4]. 

На первый взгляд, кажется, что законодатели прописали банальные, само собой 
разумеющиеся, истины. Но на самом деле, эти нормы акцентируют внимание на факте 
неравенства возможностей детей и необходимости принятия мер, направленных на 
обеспечение такого равенства. Ребенок-инвалид должен быть включен в жизнь общества, а 
не находиться в физической и социальной изоляции. Важное значение имеет обеспечение его 
достоинства. Обычно родители детей-инвалидов впадают в две крайности: - излишне 
опекают своих детей, что приводит к иждивенчеству и неприспособленности таких детей к 
обычной жизнедеятельности, - игнорируют наличие проблем, которые надо решать, что 
формирует у детей-инвалидов чувство неполноценности и приводит к их 
закомплексованности. Необходимо с раннего возраста поддерживать достоинство ребенка-
инвалида, культивировать уважительное отношение к его личности. 

«За десять лет нашей практики отслеживания дел по правам ребёнка, ни один случай 
нарушения прав ребёнка со стороны образовательных учреждений не был доведён до конца в 
суде. Потому что администрации школ, защищая своих сотрудников, начинают булинг 
против ребёнка. 

Очень сложно доказать предвзятое отношение со стороны учителей, очень сложно 
доказать обработку одноклассников. Например, сейчас ведётся Балхашское дело, в котором 
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ребёнок плохо себя чувствует из-за давления со стороны одноклассников, которое началось в 
период разбирательств», считают координаторы Коалиции НПО Казахстана против пыток . 

Ущемление прав ребёнка зачастую происходит из-за того, что родители отказываются 
оплачивать определённые взносы.Очень важно защищать детей, потому что этот маленький 
гражданин, не получая восстановления своих прав, растёт закомплексованным и вырастает в 
преступника. Если мы сможем защитить наших детей, то сможем уменьшить преступность в 
стране, отмечают в Коалиции НПО Казахстана против пыток. 

Социологические и психологические исследования показывают, что большинство 
несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом, воспитываются в неполных, 
малообеспеченных, многодетных, часто асоциальных семьях. На сегодняшний день в 
Республике Казахстан уголовные наказания в отношении несовершеннолетних исполняют 
213 уголовно - исполнительных инспекций, 4 воспитательные колонии, а также находящийся 
на территории исправительной колонии общего режима ЛА-155/4 локальный участок для 
содержания несовершеннолетних девочек. 

В Казахстане за нарушение прав осужденных детей наказаны 12 должностных лиц 
комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства юстиции, по  данным, в 
числе выявленных нарушений - привлечение детей к незаконному труду, несвоевременное 
оформление документов для получения пособий, алиментов и других социальных выплат. 

Детский фонд ООН ЮНЕСКО (организация ООН по вопросам образования, науки и 
культуры) совместно с партнерами, правительственными и неправительственными 
организациями последовательно проводит идеи Конвенции о правах ребенка в жизнь. По 
предложению ЮНИСЕФ в Республике Казахстан появились первые уполномоченные по 
правам ребенка. Сейчас они работают в некоторых регионах государства [5]. В настоящее 
время наша страна идет к построению правового государства, хотя эти шаги не легки и 
порой ошибочны.  Укрепление экономики страны, позволяет казахстанским семьям 
выплачивать разные виды пособий, поддерживая их материально. С 2003 года 
выплачиваются пособия на рождение ребенка, с января 2006 года — пособия на детей из 
малообеспеченных семей до достижения ими 18 лет (с учетом среднедушевого дохода). А с 
июля 2006 года выплачивается пособий по уходу за ребенком до достижения им годовалого 
возраста. Этот вид пособия семьи получают независимо от дохода. Все названное 
предусмотрено Законом РК «О государственных пособиях семьям, имеющим детей», идеей 
которого стало стимулирование рождаемости и улучшение условий воспитания детей 
именно в семье. В 2005 году введено бесплатное обеспечение беременных женщин железо - 
и йодсодержащими препаратами, в текущем – бесплатное лекарственное обеспечение детей 
и подростков, находящихся на диспансерном учете. На сегодня в Казахстане, кроме 
 Национальной комиссии по делам семьи и гендерной политике, вопросы охраны и защиты 
прав детей, совершенствование семейного воспитания, защиту детей от всех форм насилия 
курируют девять министерств и ведомств, в структуре которых находятся различные 
учреждения, занимающиеся вопросами охраны прав детей. К примеру, в январе 2006 года 
постановлением Правительства РК в Министерстве образования и науки создан Комитет по 
охране прав детей. В структуре МОН РК (Министерство образования и науки Республики 
Казахстан) находятся 840 учреждений для детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Там воспитывают более чем 110 тысяч детей. В системе здравоохранения 
функционирует 25 домов ребенка с охватом 2 125 детей. В системе социальной защиты –18 
домов-интернатов для детей-инвалидов, где под присмотром специалистов находятся 2 960 
детей. Еще есть 18 центров временной изоляции и реабилитации несовершеннолетних с 
охватом 10 342 ребенка –в правоохранительной системе.Конечно, задачи у этих структур 
разные и предполагают оказание социальных, медицинских, правовых и прочих услуг по 
определенной специфике, присущей данным учреждениям. Деятельность этих учреждений 
направлена на достижение единой цели: сохранение и укрепление физического и 
нравственного здоровья воспитанников. Вопросами охраны прав и защиты интересов детей 
на местах занимаются специалисты органов опеки и попечительства. Право на образование в 
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Республике Казахстан гарантировано Конституцией РК. В соответствии со статьей 30 
гражданам гарантируется обязательное бесплатное среднее образование. Развитие системы 
образования становится определяющим фактором социально-экономического роста страны, 
потому и высока нынче потребность в качестве и ценности знаний. Для того в республике 
принята и действует Государственная программа развития образования до 2010 года. На ее 
реализацию выделено более 330 миллиардов тенге. В настоящее время в стране доступности 
дошкольного воспитания теперь уделяется серьезное внимание. Так, например, в 2006 году 
всего 23 процента детей от года до шести лет приняты в систему дошкольного образования. 
Потому считаем необходимым, ставит вопрос о дальнейшем развитии сети дошкольных 
организаций [40, с.5]. Также, предлагаем восстановить бесплатное обеспечение школьников 
учебниками – в рамках государственного образовательного стандарта. Ведь именно это 
является одним из элементов обеспечения права ребенка на получение бесплатного среднего 
образования. Анализ ситуации показал, что впереди множество неотложных задач: 
необходимо обеспечить приоритет детворы на получение качественных образовательных 
услуг – путем расширения сети дошкольных организаций; следует модернизировать 
существующие и увеличить общее число коррекционных учреждений; в селах надо 
образовать больше малокомплектных школ. На сегодня необходимы меры по обеспечению 
прав всех казахстанских детей на охрану здоровья. Прежде всего, необходимо: - 
совершенствование законодательства в области охраны здоровья ребенка; - стимулирование 
здорового образа жизни детей; - обеспечение контроля за состоянием здоровья ребенка, его 
родителей, а также профилактика детских заболеваний. Согласно статье 8 Закона РК «О 
правах ребенка в РК», каждый несовершеннолетний гражданин страны имеет неотъемлемое 
право на охрану здоровья. На сегодня государство ежегодно увеличивает объемы 
финансирования здравоохранения.  В Казахстане в настоящее время более четырнадцати 
тысяч наших детей – без попечения родителей. Они живут в детских домах и интернатах. 
Больнее всего, что большую часть детей, нуждающихся в защите государства, составляют 
социальные сироты, чьи родители лишены родительских прав. Одним из механизмов 
реализации семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, должно стать расширение системы патроната. По данным Международной 
организации труда, к сферам и формам эксплуатации детского труда относятся: выполнение 
тяжелых работ в сельском хозяйстве, строительстве, на предприятиях частной формы 
собственности, где детский труд используется без учета возраста, с нарушением договорных 
обязательств. Дети – это основа нашего будущего. Существует целый ряд возможностей 
улучшения жизни детей, в реализацию которых может включиться каждый из нас. Для этого 
необходимо лишь проявить желание участвовать и приступить к конкретной работе. 
Решение вопросов детства не связано с политическими взглядами сторон, поэтому должно 
объединить усилия всех действующих в стране сил. Вкладывая в детей все самое лучшее и 
воспитывая их в духе уважения к правам человека, мы тем самым закладываем фундамент 
будущего поколения нашего стабильного общества. 
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Права человека и гражданина – явление социально-историческое. Осознание их 

социальной ценности имело долгий путь в истории человечества. Права человека 
формировались из многократно повторяющихся актов деятельности людей, повторяющихся 
связей и устойчивых форм отношений. Это был поиск способов взаимодействия индивидов, 
как с государством, так и между собой. 

В течение тысячелетий человек отвоевывал у государства все больше прав для себя, а 
государство, в свою очередь, все больше признавало в человеке свободную личность. 
«Всемирная история, - писал Гегель, - это прогресс в сознании свободы, прогресс, как в 
смысле познания объективной истины, так и внешней объективации достигнутых ступеней 
познания свободы в государственно-правовых формах» [1].  

Каждая эпоха вносила свои коррективы в понимание сущности и общепризнанный 
набор прав и свобод человека. Так, античный раб свободнее первобытного дикаря, 
средневековый крепостной крестьянин свободнее античного раба, а наемный рабочий 
раннего буржуазного общества свободнее средневекового крепостного. 

В первобытном обществе существовали определенные нормы поведения человека, 
которые носят название «мононормы», поскольку они еще не могут быть подразделены на 
нормы морали, религии и права. Мононормы никогда не давали преимущество одному члену 
общества перед другим. Ими закреплялось так называемое «первобытное равенство». 
Индивидуум полностью поглощался обществом себе подобных, все действия, которых 
строго регламентировались. 

В XIX и XX веках ряд проблем прав человека привлек широкое внимание 
общественности и стал рассматриваться на международном уровне и оформляться в 
письменном виде. К этому периоду относится принятие первых международных соглашений, 
относящихся к правам человека. В Англии и Франции рабство было объявлено вне закона, а 
в 1814 году британское и французское правительства подписали Парижский договор о 
сотрудничестве с целью пресечения работорговли. На Брюссельской конференции 1890 года 
был подписан Акт против рабства, который позднее был ратифицирован восемнадцатью 
государствами. Первые Женевские конвенции (1864 и 1929 гг.) обозначали еще одно поле 
раннего периода международного сотрудничества государств, а именно, начало выработки 
правил ведения войны. В частности, Конвенция установила правила обращения с больными 
и ранеными солдатами. Идея защиты прав людей от правящих властей получила широкое 
признание. Отдельные страны уже признали важность этих прав в письменной форме, и 
описанные выше документы стали предвестником многих нынешних соглашений по правам 
человека[2]. 

После Первой мировой войны была создана Лига Наций, межправительственная 
организация, которая пыталась защищать основные положения прав человека. Но лишь 
после всех зверств, совершенных во время Второй мировой войны, и в основном как их 
следствие, возникла совокупность международных правовых норм. Именно из-за того, что 
произошло во время войны, стало возможным и необходимым международное согласие, 
принятие международных мер для защиты и систематизации, прав человека. Устав 
Организации Объединенных Наций, подписанный в 1945 году, отразил это положение. В 
Уставе записано, что основной задачей ООН является «избавить грядущее поколение от 
бедствий войны» и «вновь утвердить веру в основные права человека, в достоинство и 
ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин». Всеобщая декларация 
прав человека была разработана Комиссией по правам человека ООН и принята Генеральной 
Ассамблеей 10 декабря 1948 года. С той поры международным сообществом был разработан 
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целый ряд основополагающих документов, признанных гарантировать декларированные 
принципы[3]. 

Организация Объединенных Наций объявила 1995–2004 годы десятилетием 
образования в области прав человека. Знание основ права будет способствовать воспитанию 
самоуважения, ответственности и уважения к другим людям. Повышение правовой культуры 
приведет каждого к пониманию того, что жизнь в демократическом обществе зависит от 
свободы и независимости его членов. 

10 декабря 1998 года все мировое сообщество торжественно отметило 50-летие 
Всеобщей декларации прав человека. Она заложила основы защиты прав человека на 
международном уровне. Декларация закрепила основные права личности, которые 
принадлежат каждому человеку на земле и включают в себя гражданские, политические, 
экономические, культурные, социальные права. 

Многие из тех государств, которые появились на карте мира за последние 50 лет, 
создавали свои конституции, черпая вдохновение из положений Всеобщей декларации прав 
человека, 50-летие которой отметило все человечество в декабре 1998 года. 

В различные исторические эпохи понятие, содержание и объем прав и свобод 
человека не были одинаковыми. Еще сравнительно недавно, вплоть до начала нынешнего 
века, права человека регулировались исключительно внутригосударственным правом. 
Государства – участники международных отношений исходили из того, что эти вопросы 
относятся исключительно к их внутренней юрисдикции. Общепринятым постулатом было 
рассматривать взаимоотношения между государством и его гражданами как внутреннее дело 
каждого государства. Старое международное право не вторгалось в этот процесс. 

Границы внутренней юрисдикции государств не являются неизменными, они 
исторически подвижны. Государства сами устанавливают пределы таких ограничений, 
подвергая международно-правовому регулированию те или иные вопросы 
внутригосударственных отношений. Старое, традиционное международное право, 
рассматривая взаимоотношения между государством и его собственными гражданами как 
входящие в его внутреннюю юрисдикцию, делало лишь о исключение. Считалось 
правомерным применение силы в «гуман» целях вплоть до развязывания войны в 
одностороннем порядке защиты жизни и имущества своих граждан, находившихся 
территории другого государства, а также национальных и иных меньшинств. Право на 
«гуманитарную» интервенцию основывалось предпосылке, что каждое государство якобы 
имеет международные обязательства гарантировать основные права и свободы, где бы они 
ни нарушались. 

Теоретическое обоснование политика вмешательства во внутренние дела других 
государств под предлогом «защиты» и «обеспечения» таких прав, как право на жизнь, на 
свободу совести и вероисповедания, получила в трудах юристов – представителей науки 
международного права[4]. 

Исходя из того, что за абстрактным человеком независимо от принадлежности его к 
тому или иному государству признаются определенные права и свободы, основоположник 
науки международного права голландский юрист Гуго Гроций в работе «О праве войны и 
мира», изданной в 1625 г., оправдывал так называемые справедливые войны ради защиты 
чужих подданных, если над ними творят «явное беззаконие». 

Ученые-международники того времени широко восприняли естественно-правовую 
теорию прав человека. Известный профессор Петербургского университета Ф. Мартене 
писал, что «все образованные государства признают за человеком как таковым, 
безотносительно к его подданству или национальности, известные основные права, которые 
неразрывно связаны с человеческой личностью». Под этими правами обычно 
подразумевалось право на жизнь, свободу совести и вероисповедания. По утверждению 
швейцарского ученого И. Блюнч-ли, естественные права человека «должны быть уважаемы 
как в мирное, так и в военное время». 
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Точка зрения о законности вмешательства в дела других государств и правомерности 
интервенции по мотивам «гуманности» для защиты основных прав и свобод человека 
разделялась большинством юристов-международников как в XVIII, так и в XIX в. Лишь 
отдельные ученые, как, например, профессор А.Гефтер, утверждали, что если государство 
попирает права и свободы своих граждан, «то надо прекратить с ним всякие отношения», но 
не вмешиваться силой оружия в его внутренние дела. 

Некоторые ученые – сторонники теории «гуманитарной» интервенции – считали, что 
ее применение является правомерным только против «нецивилизованных» государств. 
«Вмешательство образованных держав, – писал Ф.Мартене, – по принципу законно в том 
случае, когда христианское население тех земель (нецивилизованных государств. – В.К.) 
подвергается варварскому гонению и избиению. В данном случае вмешательство 
оправдывают общность религиозных интересов и соображения человечности, т.е. начала 
естественного права, которые вообще определяют сношения образованных народов с 
необразованными». Точку зрения о правомерности интервенции по мотивам «гуманности» 
лишь против нецивилизованных народов высказывал и русский ученый Н.А.Захаров. 

Разделяя точку зрения о законности интервенции во имя «гуманных» целей, ряд 
ученых считали, что право на «гуманитарную» интервенцию возникает не в одностороннем 
порядке, а в результате решения группы государств. «Нельзя согласиться с тем, – писал 
Ф. Лист, – что право вмешательства существует также и в том случае, когда, по мнению 
отдельного государства, даже вполне основательному, вторжение представляется для охраны 
общих интересов человечества… Право вмешательства может быть предоставлено 
совместно нескольким государствам (так называемое коллективное вмешательство)»1. 

Доктрина гуманитарной интервенции широко использовалась в то время и в практике 
международных отношений. Она служила одним из многочисленных «обоснований» для 
порабощения «нецивилизованных» народов. Кроме того, во имя «гуманных» целей и под 
предлогом «защиты» национальных и религиозных меньшинств проходила борьба 
европейских держав за раздел и передел уже поделенного мира. «Право на вмешательство» 
официально закреплялось во многих международных договорах и соглашениях этого 
периода истории. 

Исследуя внешнеполитическую практику государств XIX в., известный английский 
юрист-международник Я. Браунли пришел к выводу, что «в действительности ни одна 
интервенция не происходила в гуманных целях, за исключением, пожалуй, оккупации Сирии 
в 1860–1861гг.». 

В рамках Лиги Наций происходило заключение целого ряда соглашений, 
направленных на борьбу с рабством и работорговлей, а также на пресечение торговли 
женщинами и детьми. 

В этот период разрабатываются и специальные международно-правовые меры для 
защиты религиозных, этнических и языковых меньшинств[4].  

После Первой мировой войны главными союзными и объединившимися державами 
были заключены соглашения с восемью европейскими государствами и Турцией, в которых 
эти государства брали на себя обязательство предоставить лицам, принадлежащим к 
меньшинствам по расе, религии и языку, те же права, что и остальным своим гражданам. 
Соответствующие обязательства позднее были приняты также Албанией, Ираком, Литвой, 
Латвией, Эстонией и Финляндией при вступлении их в Лигу Наций путем односторонних 
деклараций Совету Лиги. 

Какие именно обязательства возлагались на эти государства? Согласно ст. 2 Договора 
главных союзных и объединившихся держав с Польшей польское правительство обязалось 
«предоставить всем жителям Польши полную и совершенную защиту их жизни и их свободы 
без различия происхождения, национальности, языка, расы или религии». За всеми жителями 
признавалось равенство перед законом, право на свободу религии и вероисповедания, 
пользования одинаковыми гражданскими и политическими правами. «Польские граждане, 
принадлежащие к меньшинствам этническим, по религии или по языку, – подчеркивалось в 
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ст.8 Договора, – будут пользоваться тем же режимом и теми же правовыми и фактическими 
гарантиями, что и другие польские граждане». Аналогичные статьи содержались и в других 
соглашениях о национальных меньшинствах. 

В них речь шла только о пользовании лицами, принадлежащими к этническим, 
религиозным или языковым меньшинствам, определенными гражданскими и политическими 
правами. Договоры о меньшинствах не носили универсального характера. Они создавали 
специальный режим для небольшой группы малых государств. Главные союзные и 
объединившиеся державы не брали на себя никаких обязательств о предоставлении 
меньшинствам, проживающим на их территории, тех же прав, что и всем своим гражданам. 
Они выступали лишь в роли гарантов созданной системы и не были связаны какими-либо 
обязательствами перед Лигой Наций. Поэтому некоторые государства – члены Лиги Наций – 
расценивали договоры о меньшинствах как неравноправные, несовместимые с 
суверенитетом государств и открывающие лазейки для вмешательства в их внутренние дела. 

Обязательства государств по защите меньшинств были поставлены под гарантию 
Лиги Наций. Согласно ст.12 Договора с Польшей (и аналогичным статьям других 
соглашений) каждый «член Совета Лиги Наций имел право обращать внимание Совета на 
всякое нарушение какого бы то ни было из этих обязательств… Совет мог предпринимать 
такие меры и давать такие предписания, какие покажутся для данного случая подходящими и 
действительными… В случае расхождения мнений по вопросам права или факта… 
расхождение это будет рассматриваться как спор, имеющий международный характер», 
подлежащий передаче «Постоянной палате Международного Суда. Решение Постоянной 
палаты не будет подлежать апелляции, и оно будет иметь ту же силу и значение, что и 
решение, вынесенное в силу ст. 13 Статута»[5].  

Согласно же ст. 13 Статута члены Лиги Наций имели право прибегать к войне против 
тех государств, которые не выполняют «добросовестно вынесенные решения». Сам Статут 
Лиги Наций не содержал никаких постановлений об обязанностях государств – членов Лиги 
соблюдать права меньшинств или осуществлять международное сотрудничество в развитии 
уважения к правам человека и обеспечении хотя бы элементарных гражданских, 
политических, экономических или социальных прав. Члены Лиги брали на себя лишь 
обязательства «прилагать усилия» к обеспечению «справедливых и гуманных условий 
труда». 

В отношении колониальных народов Статут требовал, чтобы «мандатарий взял там на 
себя управление территорией на условиях, которые, запрещая такие злоупотребления, как 
торг рабами, торговля оружием и торговля алкоголем, будут гарантировать свободу совести 
и религии без иных ограничений, кроме тех, которые может наложить сохранение 
публичного порядка и добрых нравов…». 

Невозможно отрицать, что даже самый хороший закон мертв, а декларируемые права 
человека ничего не значат, если они лишены защиты1. В наши дни существуют различные 
механизмы международной защиты. Высший международный механизм защиты прав 
человека включает в себя следующие составные части ООН: 

главные органы (Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и 
Социальный Совет, Международный Суд и Секретариат); 

вспомогательные органы (конвенционные комитеты ООН); 
универсальные и специализированные учреждения (Международная организация 

труда – МОТ, Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и 
культуры – ЮНЕСКО, Всемирная организация здравоохранения – ВОЗ, и др.). 

Совет Безопасности в случае грубых нарушений прав человека вправе рассмотреть 
пути урегулирования конфликта, выполнить посредническую миссию, применить различные 
санкции в отношении государств (эмбарго на торговлю, на поставки оружия, ввод войск и 
т.д.) 
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Важные функции в области прав и свобод человека выполняют Генеральный 
секретарь ООН, Верховный комиссар ООН по правам человека, Верховный комиссар по 
делам беженцев и др. 

Важным механизмом защиты прав и свобод человека па международном уровне 
являются МОТ, ЮНЕСКО, ВОЗ, ФАО и др., а также правозащитные организации: 
«Международная Амнистия», (Атпез1у 1п1сгпа1юпа1), Международная Лига прав человека, 
Международная Хельсинкская Федерация, Московская Хельсинкская группа, «Врачи без 
границ» и другие. 

В заключении необходимо отметить что, в международном праве неуклонно 
возрастает удельный вес норм, ориентированных на человека. Имеются в виду такие 
аспекты, как согласованные государствами общечеловеческие стандарты прав и свобод 
личности, обязательные для государств меры по обеспечению прав и свобод и охране их от 
посягательств, а также предоставление самой личности юридической возможности 
реализовать и защищать признаваемые права и свободы. 

Основу составляет принцип уважения прав человека и основных свобод, 
предполагающий их всеобщее значение: во-первых, полноту субъективных прав личности с 
точки зрения их перечня и внутреннего содержания; во-вторых, их распространение на всех 
людей без какой-либо дискриминации; в-третьих, вовлечение всех государств в 
соответствующие действия по обеспечению этих прав; 

в-четвертых, равно почтительное отношение к основным правам и свободам как в 
нормальных жизненных ситуациях, так и в условиях чрезвычайного положения либо во 
время вооруженных конфликтов. 

Всеобщая ценность прав и свобод может быть гарантирована только при условии 
всеобщего характера правового регулирования и правовой защиты. 

В современном международном праве и в науке международного права ощутимо 
стремление к формированию в системе международного права целостного комплекса норм, 
непосредственно связанных с правами и свободами личности. Этот комплекс однородных 
норм, объединенных предметом регулирования и базирующихся на принципе уважения прав 
человека и основных свобод, представляет собой отрасль международного права, для 
обозначения которой предлагались разные наименования: «международная защита прав 
человека», «международное сотрудничество в обеспечении прав человека», «права человека 
и международное право» (либо просто «права человека»). Все эти варианты не подходят для 
отрасли права, поскольку характеризуют субъективные права, а не право как совокупность 
норм. А формулировка: «Права человека как отрасль права есть совокупность принципов и 
норм…» – допускает смешение указанных взаимосвязанных, но не однопорядковых 
категорий. Ближе к характеристике отрасли выражение «право прав человека», но такое 
словосочетание вряд ли удачно. 

В последнее время для обозначения рассматриваемой отрасли предложен термин 
«международное гуманитарное право». 
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В эпоху Просвещения в западных странах досуг людей использовался в 

формировании необходимых качеств гражданского общества. В государственной политике 
были выработаны приемы, стимулировавшие культурное развитие страны, а позже 
сформировалась целостная культурная политика с системой мероприятий и законодательно-
правовых механизмов, осуществляемых органами власти с целью культурного развития как 
отдельных групп населения (в частности, детей, подростков, юношества), так и всего 
общества. 

Постепенно в странах Западной Европы и Северной Америки появлялись 
законодательные способы регламентации рабочего и свободного времени на основе научных 
рекомендаций о сбалансированном соотношении труда и отдыха, а также формировались 
государственные механизмы развития досуговой деятельности. В обществе помимо народно-
трудовых (календарных) и религиозных праздников отмечались общегражданские 
праздники, связанные с политическими и общественно-историческими датами. Это явилось 
признанием того, что праздничные отрезки времени и досуг населения способны выступать 
фактором осознания обществом своего национального единства и развивать у людей 
гражданские чувства. 

В наше время культурная политика многих государств мира, а также механизмы 
государственно-правового регулирования действуют в разных областях досуга в 
многообразных формах. Одно из важнейших направлений культурной политики сводится к 
предоставлению равного доступа к культурным ценностям представителям всех социальных 
слоев и групп населения. Перераспределяя финансовые ресурсы, государство своей 
культурной политикой создает благоприятные условия для того, чтобы представители 
молодых поколений, а также социально незащищенных слоев (низкооплачиваемые 
работники, инвалиды, многодетные семьи, пенсионеры) могли в свободное время 
приобщиться к национальному наследию, включиться в творческие занятия, познакомиться с 
современными формами досуга. Обычно государство принимает меры по развитию и 
регулированию деятельности СМИ, музеев, библиотек, а также спорта, туризма, 
образовательной системы, направляет усилия на воспитание подрастающих поколений и т.п. 
Многие аспекты культурной политики, включая и политику в сфере досуга, поддерживаются 
законодательной практикой, механизмами правоприменительной практики, общественного 
контроля, судебного разбирательства. 

Одна из форм государственно-правового регулирования досуга связана с 
регламентацией деятельности бизнеса в сфере культуры и рекреации, домашних и 
внедомашних занятий населения в свободное время[1]. 

Объем и формы государственно-правового регулирования домашнего досуга в разных 
странах неодинаковы. Государственная власть любого государства опирается на традиции, 
ориентируется на поддержку бизнеса, а также общественных и религиозных организаций, 
учитывает состояние общественного сознания. 

В условиях современной урбанистической среды, где жилищный фонд состоит в 
основном из многоквартирных домов, как правило, вырабатываются законы, запрещающие 
шумное поведение гостей и громкую музыку после определенного вечернего часа и по ночам 
(если это не связано с массовым праздником). В других странах законодательный и 
общественный запрет на отдельные виды действий или досуговых занятий связан с 
религиозными традициями (как, например, запрет на продажу и распитие алкогольных 
напитков в ряде  стран). 
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В любой стране сфера правового регулирования организации досуга развивается как 
часть экономики (социокультурный и досуговый сервис) и особой разновидности бизнеса 
(бизнес в сфере культуры, информационного обеспечения, рекреации и т.п.). Организаторы 
досуговой деятельности опираются на институциональные основы и правовые механизмы, 
регулирующие предпринимательскую активность, хозяйственную практику в сфере 
культуры, рекреации и досуга. Законодательные и исполнительные структуры определяют 
формы собственности в сфере производства культурных продуктов, а также важнейшие 
принципы экономической деятельности в области социальных и культурных услуг, включая 
досуговые услуги. Во многих странах приняты общественно-институциональные 
ограничения на свободу действий потребителей и производителей услуг в условиях отдыха. 
Таким образом, данные механизмы формируют институционально-правовую основу 
развития культурной активности и досуговой деятельности граждан. 

В рамках общегосударственной или региональной культурной политики, а также 
благодаря корпоративной или общественной инициативе в разных странах осуществляются 
крупные инновационные проекты в сфере культуры и досуга. Реализация подобных проектов 
позволяет одновременно не только разрешить многие проблемы экономического развития 
конкретного региона, но и повысить культурный престиж страны в целом. 

В этом деле особенно важна роль властных органов. Именно государственная или 
региональная власть выступает организатором и спонсором масштабных инициатив в 
проектировании новых форм культурной активности и досуговых традиций. В некоторых 
случаях роль государства или местных органов власти не может быть заменена 
деятельностью бизнесменов, спонсоров. Властные органы обладают широкими 
возможностями стимулировать разработку проекта, объединить стороны, заинтересованные 
в его реализации (инвесторов, представителей разных направлений бизнеса и др.), 
поддержать внедрение и дальнейшее развитие данного проекта в общественной практике. 
Результатом подобного национального проекта в области французского мирового 
кинематографа стали разработка и проведение Каннского кинофестиваля. Он зарождался в 
условиях острого недостатки материально-финансовых ресурсов в послевоенной Франции и 
открылся в 1946 г. в небольшом курортном городе с целью оживить его культурную жизнь в 
период туристских сезонов. С тех пор кинофестиваль проходит здесь каждые два года. 
Другим примером удачного проекта, осуществленного посредством государственной 
политики и активности национального бизнеса, может служить создание разветвленной 
инфраструктуры въездного туризма и социокультурного обслуживания в Турции. 

В нашей стране множество культурно-досуговых проектов было реализовано 
государством в советский период в рамках культурной политики. В современных условиях 
проектирование и реализация таких проектов стало чаще осуществляться не 
государственными структурами, а региональными властями. 

Таким образом, через культурную политику, правовые регуляторы и разные формы 
надзора общество стремится заключить досуг в правовое пространство, в рамках которого 
возможна подлинная рекреация человека. За пределами этих рамок, как правило, рождается 
конфликт между личностью и социальным окружением, происходит ее деградация и распад. 
При этом область досуга остается наделенной большей свободой выбора в сравнении с 
жестко регламентированной трудовой активностью и непреложными нагрузками в 
домашнем хозяйстве[2].  

Молодежь Казахстана называет своими основными проблемами неорганизованный 
досуг, сложности с трудоустройством и нездоровый образ жизни. В сентября - октябре 2011 
года сеть комитетов «Молодежные банки идей», курируемые Фондом Евразия Центральной 
Азии (ФЕЦА), провели исследование проблем молодежи в своих городах: Костанае, Таразе, 
Уральске и Усть-Каменогорске. Из результатов исследования видно, что молодым людям 
нечем заполнить досуг, они испытывают трудности в поиске работы и даже неоплачиваемой 
практики, из чего, вероятно, исходит проблема зависимости от алкоголя, никотина и 
наркотиков.  
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Также были отмечены и специфические особенности по городам: в Таразе отметили 
отсутствие интереса у молодежи к саморазвитию (93%), в Уральске – проблемы культурных, 
этических норм поведения молодых людей (54%), в Костанае – дорогой проезд и низкая 
стипендия у студентов (45%) а в Усть-Каменогорске – проблемы экологии (15%). В Усть-
Каменогорске (55%) и Костанае (28%) главным решением проблем молодежь выдвинула 
предложение «наладить организацию практики и трудоустройства для молодежи», в 
Уральске(41%) и Таразе (58%) – «пробудить желание молодежи к саморазвитию». Однако по 
общим результатам в четырех городах самым популярным предложением является 
«организация досуга» (42%). Исследование стало возможным благодаря наставничеству 
ФЕЦА и финансовой поддержке Фонда Первого Президента Республики Казахстан. Члены 
комитетов МБИ провели интервью, организовали работу фокус-групп и запустили 
широкомасштабные анкетирования. Всего было опрошено 526 человек. На базе выявленных 
проблем Молодежные банки идей выбрали для финансирования 10 социальных проектов от 
инициативных групп, решающие проблемы их общества. Таким образом, запущены проекты: 
строительство спортивной площадки, проведение образовательных тренингов по лидерству и 
проектному менеджменту, экологическая акция «От чистого двора», «Активисты города, 
объединяйтесь!», экологический субботник «Таза жаға» («Чистый берег»), пошив костюмов 
для сельской молодежи и др. «МБИ Activ» - сеть молодежных комитетов в Костанае, Таразе, 
Уральске и Усть-Каменогорске, предоставляющих малые гранты молодежным 
инициативным группам, а также отдельным лицам на реализацию социально значимых 
проектов. Комитеты Молодежного банка идей Activ полностью отвечают за процесс 
принятия решений по выделению средств, начиная от проведения исследования 
потребностей молодежи и заканчивая мониторингом профинансированных проектов и 
обеспечением финансовой отчетности. Идея модели Молодежных банков зародилась в 
Северной Ирландии и получила широкое распространение в США, Канаде, Великобритании 
и России. На данный момент в мире активно работают более 300 Молодежных банков[3]. 

Наряду с реализованными проектами, есть и проект, поддержанный фондом Первого 
Президента Республики Казахстан. Проект «Создание молодежного банка идей - инструмент 
для получения дополнительных ресурсов для молодежи» реализовался в Казахстане впервые. 
На средства гранта делегация приняла участие на III международной конференции, которая 
проходила в России (г. Тольятти). 

Целью проекта было создание качественно новой среды для активной, думающей 
молодежи с целью ее объединения для работы по решению задач района. Молодые люди 
должны иметь свой голос не только в вопросах, которые касаются их непосредственно 
сейчас, но и относительно вызовов их возможностей, с которыми они столкнутся в будущем. 
Как лидеры завтрашнего дня они нуждаются в развитии своей позиции, ценностей, навыков, 
которые позволят им в дальнейшем эффективно вносить вклад в их сообщества. Лучший 
путь изучить щедрость, приобрести лидерские навыки и оценить службу обществу - это 
прямое участие. В рамках данного проекта было проведено два конкурса социально 
значимых проектов. Всего от молодежи поступило 32 заявки, 19 из них были 
профинансированы[4]. 
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Адам капиталының экономикалық даму факторы ретіндегі рөлінің өсуі өз кезегінде 

білімді жəне білікті мамандарды ғана емес, сондай-ақ жауапкершілік, сыншылдық, 
шығармашылық сияқты жеке қасиеттері бар мамандарды талап ететін қазіргі заманғы еңбек 
нарығының сұранысына бағытталған жоғары кəсіптік білімнің жаңғыруының қажеттілігіне 
негізделеді. Осының бəрі қазіргі заманғы ЖОО бітірушілеріне өз қызметін талдау жəне 
сəйкесінше бағалау, сондай-ақ өзін іскер ретінде бағалау дайындығын қамтамасыз ету керек. 
Бұл студенттің тұлға жəне кəсіби маман ретінде одан əрі дамуына жəне қайта дамуына 
мүмкіндік береді. 

Адамның өз қызметіне жəне іскер ретінде өзіне саналы қатынасын қалыптастырудың 
қажетті тетігі рефлексия болып табылады. Ол ақиқатқа қатынасты анықтауға, алатын 
білімдерінің құндылығын түсінуге, өз қызметінің себептері мен мəнін ұғынуға, мақсат 
қойып, оған жетуге көмектеседі. Болашақ маманға рефлексия жөніндегі білім мен 
рефлексивтік икемділікке ие болу жеткіліксіз. Болашақ маман ретіндегі кəсіби қызметтің 
түрлі міндеттерін тиімді шешуге мүмкіндік беретін біріккен сипаттама ретіндегі 
рефлексивтік құзыреттілік қажет. Рефлексивтік құзыреттілік – күрделі жүйелік 
ұйымдастыруды қажет ететін жəне интеллектуалдық, коммуникативтік жəне тұлғалық 
компоненттердің жиынтығы, өзара ықпалдасуы жəне өзара кірігуі, педагогикалық қызметті 
тиімді жүзеге асыруға студенттің дайындығын көрсететін тұлғалық қалыптасу дəрежесі 
ретінде қызмет атқаратын болашақ маман тұлғасының ықпалдастық қасиеті.   

Білім алушылардың əр алуан қызмет түрлерін біріктіру арқылы студенттердің 
рефлексивтік құзыреттілігін қалыптастыру төмендегідей ұйымдастырушылық-
педагогикалық жағдайларды сақтай отырып жүргізілу керек: 

1) білім беру үрдісінде əлеуметтік-кəсіби өзін-өзі анықтау үшін мүмкіндіктер жасау, 
яғни жеке білім беру бағыттарын жобалау (нақты модульдерді оқытуды таңдау жəне оның  
реттілігі, базалық жəне қосымша құзыреттілік жиынтығын айқындау, дайындау 
бағдарламалары бойынша қарастырылған сан алауан қызмет түрлерін меңгеру);  

2) жоғары кəсіптік білім беру саласындағы мамандарды көп деңгейлі дайындаудағы 
əлеуметтік серіктестер ретінде қызмет ететін ұйымдар мен мекемелер желісінде іске 
асырылатын ресурстық интеграцияны жүзеге асыру (өнеркəсіптік кəсіпорындар, ғылыми-
техникалық зертханалар жəне т.б.). Бұл студенттерді оқытатын жəне практикаларын 
жүргізетін ұйымдар үшін материалдық-техникалық, ақпараттық жəне кадрлық ресурстарды 
бірлесіп пайдалануды болжайды; 

3) білім беру үрдісінің диагностикалық жəне дамытушылық құрамдас бөлігін күшейту 
(студенттердің өзін-өзі анықтауда оларға психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету, 
жеке білім беру бағытын қалыптастыру кезінде кеңес беру, тьюторлар қызметін жаңғырту).   

Білім беру үрдісінде рефлексивтік құзыреттілікті қалыптастыру жəне дамыту 
барысында нақты талаптарды сақтау керек: 

1. Рефлексия туралы білімнің болуы, оның өзектілігін арттыру тəсілдерін 
пайдалану, қоршаған факторларға құндылықты қатынасын орнату;  

2. Оқу үрдісінде тұлғалық рефлексивтік тəжірибе алу (оқу пəндері, зерттеу 
қызметтері, кəсіби практика аясында);  

3. Студенттердің бойында өзін-өзі талдауға, өзін-өзі тануға, өзін жəне өзгелерді 
түсінуге деген қажеттілікті тұрақты дамыту;  

4. Білім беру үрдісінде оқыту əдістерін біріктіру. 
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Рефлексивтік құзыреттілікті қалыптастыру кезінде ішкі факторлар маңызды рөл 
атқарады. Адамның продуктивті ойлауының маңызды жағдайлары оның тұлғалық 
бағыттылығы, талпынысы, мотивтері, ұстанымдары, құндылық бағдарлары, оның жеке-
психологиялық қасиеттері, когнитивтік стиль ерекшеліктері болып табылады. Кəсіби 
қызметінде туындайтын мəселелік жағдайларға дұрыс жауап беруді қалыптастыру 
рефлексивтік құзыреттіліктің жеткілікті деңгейін талап етеді. Бұл ретте ұңғыну, қайта ойлау, 
түрлендіру сияқты рефлексивтік механизмдер маңызды қызмет атқарады. Мəселелік 
жағдайлардағы құрылымдық, шығармашылық мінез-құлықрефлексияны интеллектуалдық 
жəне тұлғалық деңгейлерге бұру арқылы қалыптасады. Рефлексивтік құзыреттілік тұлғалық-
ситуативтік өзара əрекетін анағұрлым өнімді жəне үйлесімді құруға мүмкіндік бере отырып, 
субъекті қызметінің мүмкін болатын іс-əрекетінің аясын шығармашылық ойлау жəне сыни 
сəттерді жеңу арқылы кеңейтеді. Рефлексивтік құзыреттілікті қалыптастырудағы бөлінбейтін 
фактор практикалық тəжірибені аналитикалық талдауға негізделген оқытудың арнайы 
ұйымдастырылған жағдайлары болады.   

Рефлексивтік құзыреттілікті қалыптастыру бойынша бірнеше оқыту стратегияларын 
бөлік көрсетуге болады:  

- міндеттік тəсілдемені қолдану; 
- үлгілік мəселелік жағдайларды талдау; 
- интерактивтік оқыту əдістерін пайдалану;  
- педагогикалық жағдайларды модельдеу;  
- оқыту үрдісінде кейстерді құрастыру.  
Құзыреттілік əрқашан іс-əрекетте көрінетіні белгілі. Кəсіптік оқыту педагогының 

рефлексивтік құзыреттілігі кəсіби міндеттерді шешу кезінде байқалады. Бұл ретте əрқашан 
құзыреттілікті байқалатын контексті қарастыру маңызды.   Құзыреттіліктің табиғаты сол, ол 
адам құндылығымен бірлікте ғана байқалады, яғни берілген іс-əрекет түріне деген терең 
тұлғалық қызығушылық жағдайында көрінеді. Практикада тұлғалық құндылыққа ие 
қызметтің мазмұны нақты нəтижеге немесе мінез-құлық тəсілі жету болуы мүмкін.  

Құзыреттілік тəсілдеме тұрғысында кəсіби дайындықтың мазмұнын жобалау кезіндегі 
мазмұнды құру бірлігі кəсіби міндет болып табылады. Кəсіби міндеттердің жиынтығы кəсіби 
дайындықтың негізін құрайды, ал рефлексивтік құзыреттіліктің қалыптасу кезеңдері 
мазмұнды ашу қисынымен анықталады. Ситуативтік міндеттер педагогикалық қызметке 
шығармашылық қатынасты тудырады. Əрбір міндет нақты икемділікті қалыптастыруға жəне 
дамытуға бағытталған. Ситуативтік міндеттердің кешенін бөліп қарастыруға болады:  

1. Мотивациялық ситуативтік міндеттер студенттерде рефлексивтік 
құзыреттілікке жету мотивтерін қалыптастыруға, кəсіби қызметіне деген тұрақты 
қызығушылықты дамытуға, міндеттерді шешу барысында мотивациялық ортаны құруға 
бағытталған. 

2. Дискурсивтік-педагогикалық міндеттер сөйлесу мəдениетін, диалогтық сөйлесу 
біліктерін дамытуға, жеке қызмет стилін қалыптастыруға, білім алуға жəне оларды бекітуге 
көмектеседі.  

3. Рефлексивтік құзыреттілік жəне оның құрамдас бөліктерінің ерекшеліктерін 
ұғынуға, рефлексивтік құзыреттілік алатын орнымен нақты жағдайлар контексіндегі жеке іс-
əрекеттерді талдауға, оларды түзетуге, теориялық білімдерді байытуға жəне бекітуге 
шығармашылық бағдарлау.    

4. Гностикалық-эвристикалық міндеттер сыни ойлауды, кешенді рефлексивтік 
жағдайлардан қисын жəне  интуиция арқылы шығу біліктерін дамытады.  

Тапсырмалардағы жағдайларды талдау студенттердің өздерін болашақ маман рөлінде 
көруге, рефлексивтік құзыреттілік позициясынан мақсатты шешімдерді табудың белгілі бір 
тəжірибесін алуға мүмкіндік береді, бұл ұсыған ұқсас шынайы жағдайларға жедел жəне 
ойланып бейімделуге көмектеседі. Ситуативтік тапсырмалар теория мен практиканы 
біріктіруші буын болып табылады.  
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Мəселелік оқыту мəселелік жағдайларды туғызумен, өз қызметі барысында осы 
жағдайларды ұғыну, қабылдау жəне шешумен, осындай қызмет кезінде студенттердің 
жинақталған білімдерін жəне мəселелік міндеттерді шешу принциптерін игерумен 
түсіндіріледі. Мəселелік оқыту екі басты мақсатты іске асыруға көмектеседі:    

• қажетті білім, білік жəне дағды жүйесін қалыптастыру;  
• өз бетімен оқу, өз бетімен білім алу, шығармашылық əлеуетін дамыту 

қабілеттерін дамытудың жоғары деңгейіне жету.   
Оқыту үрдісі барлық білім алушылардың тұрақты, белсенді өзара ықпалдасу 

жағдайларында жүзеге асырылады. Оқытудың интерактивтік əдістерін пайдалану өмірлік 
жағдайларды модельдеуді, рөлдік ойындарды пайдалануды, мəселелерді бірлесіп шешуді 
қарастырады. Интерактивтік оқытудың мəні оқу үрдісін барлық білім алушылардың тану 
үрдісіне араласатындай, олардың өз білетіндері мен ойлайтындары туралы түсіну жəне кері 
байланыс жасау мүмкіндіктеріне ие бола алатындай етіп ұйымдастыруда жатыр.   

Интерактивтік оқыту əдістеріне мыналарды жатқызамыз:  
• эвристикалық сөйлесу;  
• дискуссия əдісі; 
• «Дөңгелек үстел» əдісі; 
• іскерлік ойындар; 
• тренинг жəне т.б.. 
Педагогикалық жағдай – педагогикалық үрдістің құрамдас бөлігі, ол арқылы 

педагогикалық үрдісті жəне педагогикалық жүйені басқарады. Кез келген педагогикалық 
жүйенің мəні оның ішінде қарама-қайшылықтардың болуымен, дамуымен жəне оны 
шешумен түсіндіріледі. Мəселелік жағдай – салдарында қолда бар біліммен жəне іс-
əрекеттің қалыптастырылған тəсілдерімен мақсатқа жетуге мүмкін болмайтын танымдық 
қажеттілікті тудыратын жағдай. Мəселелік жағдайларды түсіндіретін бірнеше əдістерді алып 
қарастырайық.  Шағын топтар əдісін келесідей сипаттауға болады: топ төрт шағын топтарға 
бөлінеді, əр топтың көшбасшысы студенттердің білімдерін бағалайды. Оқытушы бір шағын 
топ шешетін мəселе қояды. Қалған студенттер қарсы сөйлеуші болады жəне балл қояды. Бұл 
əдіс аналитикалық ойлау, өзінің ой-өрісін кеңейтуге тырысу қабілетін, мəдениетке жəне 
қоғамға қатыс тəсілі ретінде диалогтық сөйлеу қабілетін дамытады. 

Фокус-топ əдісі тек оқу ғана емес, сонымен қатар зерттеу сипатына да ие. Бұл 7-10 
адамнан адамнан құралған топмен бейресми сұхбат. Сұхбаттың элементтері топтық дикуссия 
элементтерімен ұштасады. Бұл əдістің мақсаты топтық дискуссияға қатысушылардың 
пікірлері мен əсерлері туралы ақпарат алу. Фокус-топ əдісін қолданумен өткізілетін 
сабақтарда студенттер бойында мəселелік жағдайдың субъектісі рөліне ену қабілеті 
қалыптасады, шынайы жағдайларда болашақ маманға аса қажетті топта жұмыс жасау 
тəжірибесі, кəсіби қызмет дағдылары жинақталады.  

Оқу үрдісінде рефлексивтік құзыреттіліктің тұлғалық, интеллектуалдық, 
коммуникативтік компоненттерінің дамуын біріктіретін іскерлік ойындар əдісі белсенді 
түрде қолданылады. Ойында студенттің позициясы танымдық жəне тұлғалық 
дарашылдықтан біртіндеп жекеленуге өзгереді, осының арқасында жеке «Мені» түсініледі 
жəне мəселелік жағдайларды шешуге əлеуметтік құзыреттілігі мен қабілеті өседі.  Ойында 
студенттің тұлғалық позитивті дамуын қамтамасыз ететін ынтымақтастықтың шынайы 
əріптестік қатынастары қалыптасады, мінез-құлықтық рөлдерді орындауды реттейтін 
ережелер жүйесіне бағынуы негізінде іс-əрекетті танымдық реттеу қабілетін дамытады.    

ЖОО оқытушыларының практикалық тəжірибесі диалогтық өзара əрекет етудің, 
кəсіби мəселелерді дискуссиялық талқылаудың жəне соның ішінде рефлексивтік 
құзыреттіліктің тиімділігін растайды. 

Рефлексивтік құзыреттілікті қалыптастырудың тұтас үрдісі оның кезеңдерінің, 
теориялық жəне практикалық кезектілігін білдіреді. Бұл үрдісте біз студенттің рефлексивтік 
құзыреттілігінің барлық компонентерін бір уақытта қалыптастыру жүзеге асырылатын төр 
кезеңді бөлік қарастырамыз, бұл ретте нақты компоненттің əрбір кезеңде басымдылық мəні 



208 

  

бар. Бірінші кезеңде тұлғалық компонентті қалыптастыру міндеттері басымдылыққа ие. 
Студенттің кəсіби сөйлесу теориясы бойынша базалық білікдерді алу, тұрақты мотивацияны, 
тұлғалық мүддені қалыптастыру қажеттілігін өзекті қылу жүзеге асырылады.  Екінші кезеңде 
бірінгі орынға интеллектуалдық компоненті шығады. Студенттердің кəсіптік білімдермен 
баюы жүреді, əлеуметтік-психологиялық мəдениет қалыптасады. Үшінші кезең 
коммуникативтік біліктерді қалыптастыруға бағытталған. Бұл кезеңде рефлексивтік-
коммуникативтік жаттығулар орындалады, педагогикалық міндеттер шешіледі. Төртінші 
кезеңде бірінші кезекте өзін-өзі танытудағы қажеттілік, əріптесіне ықпал ету қабілеті 
қалыптасады. Практикалық қызметтің шынайы жағдайлармен сəйкес келуі студент тұлғасын 
жан-жақты дамытуға, теория мен практика білімін тереңдетуге көмектеседі. Ойын 
қызметінің шығармашылық сипаты, оқу үрдісіне барлық ойын қатысушыларының қатысу 
студенттердің тұлғалық өсуінің мотивациясын қалыптастыруға, кəсіби міндеттердің 
стандарттан тыс шешімдерін іздеуге деген қызығушылықты танытуға жағдайлар жасайды.   

Кейс-əдіс (ағылш. case – оқиға, жағдай, іс) – ыңғайлы көлемдегі іскерлік ойынды 
білдіретін оқытудың танымал белсенді əдістерінің бірі. Бұл əдіс кəсіби өмірден алынған 
шынайы жағдайға негізделген жəне барлық қатысушылардың бірлескен əрекеттерінің 
нəтижелерін талқылай отырып, білім алушылардың ұсынылған мəселелердің шешімдерін 
белсенді іздеуді қарастырады. Осы əдістемелік тəсілдердің негізгі мақсаты рефлексивтік 
жекелену қабілетін дамыту, өз іс-əрекетінің белсенді талдауға ұстанымдар қалыптастыру, 
кəсіби «Менін» ойлау болып табылады.  Болашақ мамандарды кəсіби дайындаудың жаңа 
тəсілдемелері мен модельдерін əзірлеу Қазақстанның Болон үрдісіне, бірыңғай еуропалық 
жоғары білім беру жүйесіне кіруімен, сонымен қатар нарық талабына сай мамандарды 
даярлау қажеттілігіне байланысты жоғарғы білім беру жүйесін ілгері дамытуды талап етеді. 
Рефлексивтік құзыреттілікті тиімді қалыптастыру білім берудің жаңа міндеттерін жүзеге 
асыру жетістіктері жағдайының бірі болып табылады. Кəсіби рефлексияны мамандарды 
даярлаудың көп деңгейлі бағдарламаларын жобалау жəне жүзеге асыру процесінде кешенді 
пайдалану отандық жоғары кəсіптік білім беруді дамытудың қажеттілігі болып табылады. 
Біріктірілген тəсілдеме нақты адам өмірінің стратегиясымен сəйкес таным мен əлеуметтік 
құнды практикалық əрекеттің бірлігіне жеткенде көруге болады. 
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ОСОЗНАНИЕ ДУХОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

Кдыргужина А.Н. 

Республиканский высший технический колледж; г.Уральск. 

С приобретением независимости основными приоритетными деятельности 
государства в культурной сфере были объявлены: 

• Обеспечение высокого уровня развития образования и науки, спорта и туризма; 
• Сохранение и развитие национальной культуры и культур народов и этносов, 

населяющих Республики Казахстан; 
• Сохранение историко-культурного наследия; 
• Проведение широкомасштабных культурных акций, направленных на пропаганду 

лучших достижений и образцов культурно-духовного развития Казахстана; 
• Расширение и углубление международного культурного сотрудничества; 
• Формирование отечественного рынка культурной продукции и услуг. 
В этих целях были разработаны: 1. Государственная программа поддержки культуры 

на 1998-2000 гг.; 2. Концепция развития и поддержки театральной деятельности в 
Республике Казахстан; 3. Программа развития культурной инфраструктуры г. Алматы до 
2005 г.; 

 4. Государственная программа «Культурное наследие 2004-2006 гг.» 
Государственная программа "Культурное наследие", инициатором которой выступил 

в 2003 г. Президент Казахстана Н.А. Назарбаев, направлена на осуществление историко-
культурной преемственности в интересах динамичного развития культуры и духовности 
Казахстана.  

Программа призвана совершить прорыв в изучении, сохранении и использовании 
историко-культурного наследия Казахстана [1] 

Культурное наследие - часть материальной и духовной культуры, созданная 
прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся поколениям 
как нечто ценное и почитаемое.Понятие «культурное наследие» оформилось и наполнилось 
особым глубоким смыслом в ХХ веке. Что включает в себя это понятие? Культурное 
наследие – это духовный, культурный, экономический и социальный капитал 
невосполнимых ценностей народа, общества, государства. Наравне с природными 
богатствами – это главное основание для национального самоуважения и признания 
мировым сообществом. Историко-культурное наследие приобретает исключительное 
значение в современных обществах. Это связано, прежде всего, с процессом глобализации, 
который захватил не только экономику, политику, но и духовную сферу.  

Безусловно, глобализация как естественный процесс развития человеческого 
общества имеет не только негативные, но и позитивные стороны. Однако безусловным 
является и то, что ее следствием в духовной сфере становится размывание индивидуальности 
не только отдельных личностей, но и целых народов, утрата ими своей уникальности и 
неповторимости, забвение сложившихся веками культурных традиций, в том числе 
поведенческих, моральных. Электронные средства массовой информации, с одной стороны, 
делают любую информацию более доступной, а с другой – утверждают новые массовые 
стереотипы, ведущие к глобальной стандартизации образа жизни, системы ценностей.  

Таким образом, культурное наследие в современном обществе становится 
интеграционным компонентом национального и государственного самосознания. Оно, 
сохраняя и восстанавливая историческую память народа, объективно обеспечивает ему место 
в общечеловеческой культуре. Одним из памятников культурного наследия, является, 
безусловно, архитектура 
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Уральск богат историко-культурными памятниками, в т.ч. архитектурными. И 
наиболее привлекателен среди них Каревский дом, названный так в честь его прежнего 
хозяина – местного купца А.Т.Карева, построенный в 1900 г. 

Дом, построенный из кирпича и дерева, имеет три этажа, но по современным 
стандартам соответствует почти шести этажам. Высота этажа диктовалась не нормами 
проектирования – ее диктовал архитектору заказчик. По заказу купца Кареева делалось 
оформление фасада кирпичиком под расшивку, без применения штукатурки. Фасадные 
стены здания обработаны и оформлены. Поэтажное членение сделано между этажными 
карнизами: вертикальное членение сделано пилястрами. Окна второго этажа оформлены 
кирпичными наличниками, а окна третьего этажа оформлены более сложно: наличниками, 
сандриками, фронтонами. Венчается здание модернизированным арочным карнизом. 
Поскольку здание расположено на углу квартала, угол подчеркнут крышей с крутым 
уклоном.Здание Каревым изначально предназначалось не для жилья, а как торговый, 
доходный дом. Первоначально здесь были номера-гостиница на третьем этаже, на втором – 
офицерское собрание, преобразованное в 1909 г. из войскового. Оно имело свою библиотеку, 
открытую еще в 1871 г. Нижний этаж сдавался под магазины.С 1914 г. верхний этаж дома 
занимала мужская гимназия, открытая в 1912г. В 1908-1909 гг. в зале второго этажа работали 
«Электро-Биоскоп  Пате» и «Парижский кинематограф». В 1919 г. в этом здании 
формировались добровольческие и рабочие дружины.  14 декабря 1919 г. второй этаж с 
залом в доме Кареева отдали под Дворец имени Карла Маркса. После гражданской войны, 
вплоть до 50-х годов, здесь была гостиница.В годы Великой Отечественной войны в здании 
размещался госпиталь. Позже один из этажей снова отвели под гостиницу, постояльцами в 
разные годы были известные писатели П.Вершингора, Н.Рыленков, Е.Пермитин, Т.Жароков, 
Г.Мусрепов, И.Шухов, Х.Есенжанов, А.Алдан-Семенов. Сейчас в доме Кареева 
расположены торговый центр, областная филармония имени Г.Курмангалиева, и одна из 
старейших в Казахстане областная научная универсальная библиотека имени 
Ж.Молдагалиева.  

Михайло-Архангельский Собор. Самое старое здание города Уральска - собор 
Михаило-Архангела расположен в его древней части – куренях. Ранее на его месте строились 
одноименные деревянные храмы, которые сгорели во время частых городских пожаров, и их 
приходилось возобновлять. После очередного пожара казаки приняли решение построить 
кирпичный собор. Строительство началось в 1740 году, а освящение его состоялось в 1751 
году. Собор выстроен в псковско-новогородском стиле и носит имя Архангела Михаила – 
покровителя уральских (Яицких) казаков, от этого собора главная улица города носили 
наименование Большая Михайловская. На площади перед собором до 1772 года проходили 
войсковые круги. В его стенах побывали все великие люди, когда-либо посвящавшие 
Уральск. После освящения в 1850 году православного собора Александра Невского 
(снесенного в 1938 году), Михайло-Архангельский собор получил народное название 
«Старый собор». В 1930-е годы, когда были гноения на веру, его закрыли и устроили в нем 
склад. В 1943 году его передали верующим, но в 1961 году, в период новых гонений на 
православие, его снова закрыли, в зданий располагался краеведческий музей. В 1988 году 
собор был вновь возвращен верующим. «Этот храм замечателен своею древностью и 
событиями. Его Господь сохранил и хранит доселе цело и невредимо. Он имеет много 
дорогого и святого для каждого из уральцев» (Из летописи Михайло-Архангельского 
собора).  

Атаманский дом. Здание построено в 1825 году по проекту войскового архитектора 
М.Дильмедино в итальянском стиле «палаццо». До 1830 года оно принадлежало войсковому 
атаману Д.М.Бородину, а после его смерти было продано войсковой казне его наследниками. 
Дом стал резиденцией наказных атаманов Уральского казачьего войска до 1917 года. 
Проходящая рядом улица получила наименование Атаманской. В этом доме атаманы 
принимали самых почетных гостей города. В нем останавливались будущие императоры 
России: АлександрII – в 1837 году, Николай II – в 1891 году, также: А.С.Пушкин, 
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В.А.Жуковский, В.И.Даль, Л.Н.Толстой и множество других знаменитостей. В годы 
Советской власти дом принадлежал воинской части, а с начала 1960-х годов в нем 
располагался Дом пионеров и детская библиотека имени А.П.Гайдара, а когда библиотеку 
перевели в другое здание, ее место занял литературный филиал краеведческого музея. В 
годы перестройки здание закрыли на реставрацию, а затем передали госпиталю УВД. 
Памятник архитектуры XIX века.Дом Ванюшиных. Старый базар располагался на Казанской 
площади (ныне ул.Некрасова), он раскинулся от Большой Михайловской (ныне Достык-
Дружбы) до набережной Чагана.Позднее Старый базар перенесли на Туркестанскую 
площадь. За торговым рядом, расположен дом купцов Ванюшиных. Один из самых красивых 
в Уральске особняков, напоминающий замок. Памятник архитектуры и истории. Построен в 
70-ые годы 19 века. В доме Ванюшиных располагался богатый Коммерческий клуб, в 
котором для купечества и приказчиков первого и второго класса проводились вечера, 
концерты, лекции. Позднее в здании разместилось Уральское губернское правление и 
Продовольственный комитет. В 1918 году дом заняли тыловые службы Отдельной 
Уральской армии. В 1919 году здесь был открыть Коммунистический клуб. В 30-ые годы 
доме находился сельхоз техникум. В годы Великой Отечественной Войны располагалось 
Одесское военно-техническое училище. В послевоенные годы, вновь сельхоз техникум, 
позднее дом пионеров. В настоящее время находится средняя школа №38. На углу Большой 
Михайловской (ныне Достык-Дружбы) двухэтажный жилой дом, в нем 20 годы прошлого 
века квартировал писатель Виталий Бианки, в начале 30-х годов этот дом снесли. На заднем 
плане возвышаются купола Казанской церкви. Ее назвали Белая церковь. Построена в 1733 
году. Восстановлена после пожара в 1836 году. Снесена в 1936 году. На ее месте построен 
педагогический институт. Одним из памятников духовного и культурного наследия являются 
исторические памятники, которые представлены в Западно-Казахстанской области, и имеют 
статус памятников областного значения. Таковыми являются: бюст Героя Советского Союза 
Маншук Маметовой, отлитый из бронзы. Постамент прямоугольный из красного 
полированного гранита. Текст на постаменте: «Герой Советского Союза Маншук Маметова 
1922-1943гг.». Установлен в Западно-Казахстанская области,  Жаныбекского  района, с. 
Жанибек, ул. Утемисова, 26. Урдинская типография, ныне жилой дом. История легендарного 
дома такова.  Из Москвы в Урду были доставлены радиостанция, армейская типография. В 
августе 1918 года из Москвы в Урду прибыли начальник казахского отдела комиссариата по 
национальному вопросу Мухамедяр Тунганчин и его заместитель Хусаин Бекентаев. Они 
организовали в Урде выпуск Советской печати. С ноября 1918 года в Урде стали выходить 
газеты «Киргизская правда» (на русском языке) и «Казак дурыстыгы» (на казахском языке). 
Редактором обеих газет был член КПСС с 1908 года товарищ Степан Петрович Милютин, 
председатель Букеевского облисполкома. Дом расположен в Западно-Казахстанская области, 
Бокейординском районе, с. Орда, ул. А. Тенизбаева, 19. Памятник на месте гибели Чапаева 
В.И.  В бывшей станице Лбищенск (ныне г.Чапаев), на правом берегу реки Урал, где погиб, 
легендарный Герой Гражданской войны В.И.Чапаев, 4 сентября 1971г. установлен памятник-
обелиск ныне расположен в Западно-Казахстанской области, Акжаикском районе, с. 
Чапаево. Комплекс музея В.И.Чапаева (25-я Чапаевская дивизия). В комплекс музея 
В.И.Чапаева входят: Бывший штаб 25-ой Чапаевской дивизии, ныне мемориальный музей 
В.И.Чапаева; Место гибели В.И.Чапаева; Братская могила Чапаевцев. Дом построен в 1888 
году. Находиться в Западно-Казахстанская области, Акжаикском район, с. Чапаево. Бывшая 
типовая городская усадьба, ныне здание военной прокуратуры. Жилой особняк принадлежал 
скотопромышленнику П.Овчинникову. Построен ориентировочно в 1878 г. В годы 
гражданской войны и героической обороны г. Уральска в этом здании размещалась обл. ЧК, 
работой которой руководили видные большевики С.М.Штыб, А.Айтиев, впоследствии 
комиссар внутренних дел Казахской ССР. Западно-Казахстанская область, пр. Достык-
Дружба, 147.Храм Христа Спасителя Войсковой храм Христа Спасителя заложен в июне 
1891 г., построен в 1907г., в память 300-летия ( 1591-1891гг.) участия яицких  ( уральских) 
казаков  в военных походах с войсками России. Храм построен на общественные  средства и 
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сборов пожертвований. Западно-Казахстанская область, пр. Достык-Дружба, 202.  Собор 
Михаила Архангела. Собор Михаила-Архангела одно  из первых  зданий г. Уральска. 
Заложен в 1740 году.  По преданию, яицкие казаки строили собор под  руководством 
мастера, привезенного из Москвы, который при строительстве придерживался архитектуры 
Успенского собора Московского кремля в миниатюре. Завершено  строительство  в 1751 
году. Западно-Казахстанская область, пр. Достык-Дружба, 63, р/н «Курени».  Здание 
расположено на Большой Михайловской улице. Построено во время правления наказного 
атамана  В.О.Покатилова, ориентировочно в 1838 году, специально для Уральской 
Войсковой канцелярии, впоследствии преобразованной в Войсковое Хозяйственное 
Правление. Здание построено в классическом стиле под руководством войскового 
архитектора А.А.Гопиуса. Западно-Казахстанская область, пр. Достык-Дружба, 166. 
Бывший дом купца Карева, ныне здание областной филармонии им. Г.Курмангалиева. 
Здание построено в 1901 году купцом первой гильдии А.Т. Каревым. До революции здесь на 
первом этаже размещались магазины, на втором - клуб офицерского собрания, третий этаж 
сдавался под гостиницу. Дом принадлежал купцу Кареву. Западно-Казахстанская область, 
г. Уральск, ул. А.Карева, 47.  Бывший дом наказных атаманов, ныне здание поликлиники 
управления внутренних дел. Здание построено в начале ХIХ века итальянским архитектором 
Дельмедино. Дом принадлежал атаману Д.М. Бородину. Наказной атаман Покатилов купил 
этот дом с мебелью на  общественные деньги для себя и будущих атаманов казачьего войска. 
В ХIХ веке в этом доме останавливались  великие русские писатели: А.С. Пушкин (1833г), 
В.А.Жуковский  (1837г.), В.И. Даль (30-е годы ХIХвека), Л.Н. Толстой (1862г). В настоящее 
время в здании находится госпиталь ДВД и музей А.С.Пушкина.  Западно-Казахстанская 
область, г. Уральск, ул. Н.Савичева, 43.  Здание бывшей русско- киргизской ремесленной 
школы, ныне здание областного историко-краеведческого музея.Здание построено в 1879 
году специально для русско-киргизской (казахской) школы. В школе обучали мальчиков 
кроме грамоты столярному, токарному, плотницкому, кузнечному и слесарному ремеслу. 
Школа была двухгодичная  с начальными классами при ней. В конце1919 года в этом здании 
размещался облвоенкомата, а в 20-30-х годах находилась Уральская профтехшкола с 
учебными классами, интернатом,   столовой, клубом. Затем здание занимало ГПТУ-75. В 
1963 году оно было передано Западно-Казахстанскому сельхоз институту. В настоящее 
время в нем располагается областной историко-краеведческий музей. Западно-
Казахстанская область, г. Уральск, пр. Достык-Дружба, 184.  Бывший дом торгово-
промышленного коммерческого банка, ныне областной акимат. Здание находится на 
площади им. Абая /быв. Железнова/. Построено в 1896 г. Архитектор - Бунькин. До 
революции здание принадлежало коммерческому банку, а также использовалось под 
магазины. После Октябрьской социалистической революции здесь размещался и работал  
первый Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. С 1919 г. по 1921 г. - 
размещался  и работал  Уральский областной  революционный комитет. В 20-х годах  
Уральский губком комсомола  и Дворец юношества. С 1924 г. - Уральский губсуд. В 
настоящее время здесь расположено областной акимат. Западно-Казахстанская область, г. 
Уральск, пр. Достык-Дружба, 179.[2] 

Отношение к памятникам истории и культуры — показатель нашей духовной 
зрелости.Определены два подхода в отношении общества к культурному наследию: охрана и 
сохранение. При охране культурного наследия основным условием и главным требованием 
считается ограждение объекта от внешних воздействий. Объект возводится в ранг 
неприкосновенности. Предотвращается любое взаимодействие с объектом, за исключением 
необходимых мер. Эмоциональной основой такого отношения является чувство тоски по 
былым временам или интерес к редкостям и реликвиям прошлого. Объект определяется как 
память о прошлом, воплощенная в конкретном предмете. Чем более древним является 
предмет, тем он считается ценнее как носитель памяти о прошлой эпохе. У данной 
концепции есть существенный недостаток. Столь тщательно оберегаемый предмет прошлого 
с течением времени оказывается чем-то чужеродным в постоянно меняющейся среде. Он не 
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наполняется новым содержанием и вскоре рискует стать пустой оболочкой и оказаться на 
периферии общественного внимания и в итоге в забытьи. Сохранение культурного наследия, 
как один из подходов отношения общества возник во второй половине двадцатого века в 
связи с усложнением отношений к памятникам культурного наследия. Включает в себя 
комплекс мер не только по охране, но и по изучению, интерпретации и использованию 
культурных объектов. Более эффективный подходом  не предполагает отказа от охраны 
культурного наследия, но ведет к большей целесообразности этого процесса. История 
показала, что разумное использование исторических объектов (зданий, территорий) в 
большей степени способствует ревитализации памятников культурного наследия, чем 
ориентация исключительно на охрану. Отношение к памятнику вышло за пределы простого 
оберегания материальной оболочки объекта старины. Памятники культурного наследия 
стали не просто напоминанием о прошлом. Прежде всего, они стали значимыми как 
ценность в глазах современников. Они наполнены новыми смыслами.Значение культурного 
наследия в формировании исторического сознания невозможно переоценить. В изменчивой 
повседневности современный человек все явственнее ощущает потребность в причастности к 
чему-то непреходящему. Идентифицировать себя с чем-то извечным, изначальным – значит 
обрести чувство стабильности, определенности, уверенности. Таким целям служит 
культивация исторического сознания – особого психологического образования, 
позволяющего личности приобщиться к социальной памяти своего народа и других культур, 
а также перерабатывать и транслировать историческую событийно-национальную 
информацию. Формирование исторического сознания возможно только в опоре на 
историческую память. Субстратами исторической памяти являются музеи, библиотеки и 
архивы. Им принадлежат основные приоритеты в развитии исторического сознания усвоить, 
почувствовать понятие исторического времени возможно через культурное наследие в 
разных формах которое дает возможность индивиду осязать историю, ощущать эпоху через 
соприкосновение с объектами наследия и осознавать отраженную в них связь времен. 
Осознание переменчивости ценностных ориентиров – знакомство с культурным наследием 
как презентацией этических, эстетических ценностей людей прошлого; показ 
видоизменений, трансляция и отображение этих ценностей в разные периоды времени. 
Ознакомление с историческими истоками этносов и народов через демонстрацию 
аутентичных образцов народного творчества и внесения элементов интерактивности в виде 
вовлечения в проживание традиционных ритуалов и обрядов. Немаловажно сегодня 
использование объектов культурного наследия в социальном планировании. Культурное 
наследие - это объекты прошлого, которые могут выступать как фактор развития 
современного общества. Это предположение давно обсуждалось, но практическая 
реализация началась только во второй половине двадцатого века. Данные проекты 
позволяют участникам ощутить себя в качестве носителей аутентичной культуры родных 
земель, ощутить вклад каждого в сохранение и презентацию миру наследия своего края. 
Велико значение культурного наследия в поддержании уникального разнообразия культу.   В 
современном мире коммуникативные границы между обществами стираются, и под угрозой 
оказываются самобытные национальные культуры, которым сложно конкурировать за 
внимание с массовыми явлениями. Так возникает необходимость воспитывать в людях 
гордость за наследие своего народа, привлекать их к сохранению региональных памятников. 
В то же время следует формировать уважение к самобытности других народов и стран. Все 
это призвано противостоять глобализации мировой культуры и утрате идентичности 
народных культур[3]. 
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Өткен ғасырдың 80-жылдарының аяғы 90-жылдарының басында бұрын қол жетпеген 

мұрағат қорларын пайдалану мүмкіндігінің іс жүзіне асуы арқасында зерттеушілер Алаш 
қозғалысы проблемасын белсенді зерттеуге кірісті. Осыған орай Д.Аманжолованың 
«Алашорда. Қазақ автономизмі», К.Нұрпейісовтің «Алаш һəм Алашорда» жəне 
М.Қойгелдиевтың «Алаш қозғалысы» еңбектері алғашқы монографиялық туындылар болды.  

Тарихнамалық тұрғыдан сараласақ қазақ автономизмін зерделеген автор Алаш 
қозғалысы дамуының маңызды кезеңдерінің негізгі мазмұнын неғұрлым толық қалпына 
келтіруге, «оның сипатын, идеялық-саяси жəне əлеуметтік базасын анықтауға, революцияға 
дейінгі кезеңде, 1917 жылғы жəне азамат соғысы жағдайында Ресейдің саяси күштерімен 
жəне партияларымен өзара қатынастарын ашып беруге, Алаш жеңілісінің себептерін жəне 
оның қазақ халқының тарихындағы маңызын көрсетуге» ойдағыдай əрекет жасаған[1]. 
Ғалым «Алаштың» əскери доктринасын, алаш əскери бөлімдерінің құрылуын, олардың 
құрамын, санын, соғыс қимылдарына қатысуын, Алашорда басшылығының Түркістан 
майданымен келіссөздерінің барысын жəне мазмұнын, Алаш жетекшілерінің эволюциясы 
мен азамат соғысы барысындағы бұқараның Алашордаға көзқарасын тұңғыш рет ашып 
көрсетеді. Д.Аманжолова зерттеуінің басты жаңалығы – қазақ автономизмі, Алашорданың 
Комучпен, Колчактың Уақытша Сібір үкіметімен, Орынбор, Орал, Сібір жəне Жетісу 
казактарының басшылығымен, алаш құрамаларының тұрақты «ақтармен» жəне казак 
бөлімдерімен өзара қатынастары тарихының өзекті беттерін жүйелі түрде көрсетуі болып 
табылады.  

К.Нұрпейісовтің кітабында «Алаш» қозғалысының бастауларына, монархия 
құлатылғанннан кейінгі Қазақстандағы қоғамдық-саяси жағдайдың өзгерістеріне, «Алаш» 
партиясының құрылуына, Алашорда мен Кеңес өкіметінің өзара қатынастарына баса назар 
аударылады. Автор Алаш дамуы тарихының негізгі проблемаларына: Алаш – Қазақстандағы 
тұңғыш саяси партия; Алаш автономиясы – болашақ мемлекеттіліктің құрылымы; Алашорда 
– автономияны басқаратын үкімет деп ерекше көңіл бөледі. Білікті ғалым «Алаш» партиясы 
бастауының түп тамыры 1905-1907 жылдардағы орыс революциясының кезінде жатыр деп 
атап көрсетеді [2]. Монографияда ХХ ғасырдың басындағы Қазақстандағы түңғыш саяси 
партия мен оның үкіметі қызметінің негізгі кезеңдері рет-ретімен, арнаулы сақтаулы қордан 
алынған жаңа құжаттарды едəуір мөлшерде келтіре отырып ашып көрсетіледі. 

 М.Қойгелдиевтың монографиясында ХІХ ғасырдың аяғы – ХХ ғасырдың басындағы 
Қазақстанның тарихи дамуына байланысты проблемалардың кең ауқымы қамтылған. 
Кітаптың бүкіл арқауы басты мəселе – «Алаш» қозғалысына арналған. Еңбекте ұлттық 
қозғалыстың тарихнамасы иланымды берілген. Автордың қазақ зиялыларының қоғамдық-
саяси қызметін зерттеудің тарихнамалық негізін Ə.Бөкейханов, М.Дулатов, М.Тынышбаев 
жəне басқалар революцияға дейін-ақ қалаған деуі құнды пікір. Зерттеуші «алаш қозғалысы» 
ұғымын, бір жағынан, тұтас алғанда ХХ ғасырдың басындағы ұлт-азаттық қозғалыс деп, 
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екінші жағынан «Алаш» партиясын, Алашорда үкіметі – Халықтық кеңесті, бəрін қосып 
алғанда Алаш автономиясын бір мағынада түсіндіреді [3].   
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Самые разные народы населяли Великую Степь. Вот уже пятьдесят лет хозяевами 
евразийских степей являются казахи и киргизы. 

   Географические границы степи не совпадают с теми государственными 
образованиями, которые существуют в наши дни – России, Казахстана и Киргизии. 
«Размежевание» степи привело к явлению, когда один этнос проживает на территории 
разных государств, по-разному осознает себя в этих государствах и по отношению к 
государству, в котором является нациеобразующим. Такова судьба и российских казахов, о 
которой писала Елена Ларина. [6] 

Правомерно разделение российских казахов на две группы: автохтонных жителей и 
мигрантов постперестроечной волны. В первую попадают те казахи, предки которых 
расселились на территории современной России с конца ХIХ в. или же в 1930-е гг. 
вследствие политики коллективизации и раскулачивания. В наши дни о факте 
раскулачивания деда или отца говорят не без гордости. Это немногие оставшиеся в живых 
переселенцы тех лет, их дети и внуки. Территории их расселения – при граничные с 
Казахстаном земли Поволжья, Урала ,Сибири и Алтая, земли традиционного кочевания 
казахов. Это тот континуум евразийских степей, который не имел четких границ 
,растворились в южнорусских степях, горной системе Алтая или северных узбекских городах 
южного Приаралья. Граница же была установлена в период советской политики 
национального размежевания. Граница же была установлена в период советской политики 
национального размежевания. Первоначально это было выведение Киргизской АССР в 1920 
г. (в 1925 г.переименована в Казахскую) именно в составе РСФСР со столицей в Оренбурге. 
Хотя в этот же период лидер татарской интеллигенции М.Х.Султан-Галиев, входивший до 
мая 1923 г.в коллегию Наркомнаца, предлагал выделить Казахстан как союзную республику. 
Позже, в 1936 г., Казахстан получит этот статус.[7] 

Общеизвестна искусственность границ в среднеазиатско-казахстанском регионе, где 
государства никогда не формировались по этническому признаку. Казахи как и северные 
киргизы ,в XVIII-XIX  вв. (в 1731 г.Младший Казахский жуз и в 1740-1743 гг.-Средний) 
добровольно вошли в состав Российского государства ,в отличие о народов Средней Азии. 
Тем не менее, современных российских казахов сделало «диаспорой» передвижение 
государственных границ в результате распада СССР, закрепленного юридически 21 декабря 
1991 г. Все они сохраняют крепкие родственные связи с казахами Казахстана.[2] 
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Под казахской «диаспорой» следует понимать переселенцев из Казахстана в период с 
1991 года. Экономический кризис, инфляция, безработица, закрытие промышленных 
предприятий, низкий уровень жизни, переходящий за черту бедности, оказали влияние на 
миграционные настроения политэтнического населения Казахстана. Из всех казахских 
эмигрантов собственно казахи составляли не больше 25%.  

Далее идет Монголия с 83000 казахами, Афганистан с 30000 нашими 
соотечественниками и Турция с Ираном – в каждой стране около 10000 представителей 
казахской национальности. Что касается других стран, в которых в настоящее время 
проживают наши соотечественники, то они имеют широкое географическое поле. Здесь и 
Канада с Пакистаном, и Германия с Францией, и США с Саудовской Аравией.  

 Такой широкий спектр размещения казахской диаспоры по всему миру не 
случаен. Здесь во многом сыграл определяющую роль социально-экономический фактор, 
который наравне с политическим способствовал росту миграционных настроений в рядах 
тогда еще коренных жителей Казахстана. Рассматривая места компактного проживания 
казахской диаспоры за рубежом, становится видно, что выбраны в основном страны, где 
социально-экономическая ситуация способствует развитию человека, реализации его 
способностей, знаний, применения опыта работы в той или иной сфере. 

 Если в странах Европы представители казахской национальности проживают 
обособленно друг от друга, то в странах СНГ и КНР наблюдается кардинально 
противоположная картина. Компактное проживание казахских семей отмечается в России 
(Оренбургская, Астраханская, Омская, Горно-Алтайская Автономная области), в 
Узбекистане (районы Мырзашола, Сырдарьи ,Чирчика, Кызылкумов, и Китае (районы Алтая, 
Или, Тарбагатая, Кульджи, Барколь-Кумула в СУАР). 

 Процесс сохранения этнической идентичности у казахской диаспоры имеет 
несколько параметров: брак и семья, этнические общества, школы, язык, и культура. То есть 
в данном случае речь идет о сохранении ментальности, потому что, даже находясь вдали от 
своей исторической родины, многие казахские диаспоры имеют много шансов просто 
раствориться в стране проживания. И поэтому выходом из сложившейся ситуации является 
либо обучение своих детей в школах на родном языке, либо возвращение в Казахстан. Кроме 
того, языковая проблема представителей казахской национальности связана с алфавитом, а 
точнее с тремя разными алфавитами: кириллицей, латиницей и арабской вязью. Так, казахи, 
проживающие в Китае и Иране, пользуются арабской графикой, казахи, проживающие в 
Китае и Иране, пользуются арабской графикой, казахи Турции латиницей, а казахи, 
проживающие в СНГ – кириллицей. Этот феномен, существующий уже длительное время 
затрудняет процесс сближения, как между казахскими диаспорами, так и со своими 
родственниками в Казахстане. 

 Среди созданных в дальнем зарубежье школ по изучению казахского языка 
следует отметить казахские общества в Турции, Великобритании, и отсутствие таковых во 
Франции, США. В Германии была создана попытка выпуска «Бюллетеня казахских тюрков 
Европы». 

 В странах ближнего зарубежья также наблюдается разнополюсные процессы. 
Так в России существует Московское общество «Межрегиональное общественное 
объединение содействия сохранения казахского языка и казахской культуры», московское 
молодежное общество казахской культуры «Мурагер», «Казахский местный национально-
культурный автономный центр административного округа Москвы». В Узбекистане 
казахская диаспора испытывает трудности, связанные с нехваткой учебных пособий на 
казахском языке. Наблюдается процесс сокращения школ с обучением на казахском языке. 
При этом с 1996  года у казахской диаспоры появилась очередная проблема, связанная с 
переходом общеобразовательных учреждений Узбекистана на латинскую графику. Но, 
справедливости ради нужно сказать, что ситуация с родным языком у казахской диаспоры за 
рубежом практически та же, что и в урбанизированных регионах.  



217 

  

 В России мы наблюдаем наличие организаций казахской диаспоры по 
регионам. Например, в Палласовском районе Волгоградской области проживает 25 тысяч 
казахов, это 53 процента от общего количества населения. Здесь уже 16 лет работает клуб 
«Самал». Организовано факультативное изучение казахского языка. Работа Астраханской 
региональной общественной организации «Жолдастык» более активна и масштабна. В этом 
районе выходит газета на казахском языке, радио и телепередачи. Проводится праздник 
Наурыз. Работает клуб, ансамбль домбристов.    

С февраля 2000 года в Волгоградской области зарегистрирована общественная 
организация «Казахстан». Руководит этой организацией Жараскан Жолмуханбетов. На тот 
период в Волгограде и области проживало почти 50 тысяч казахов. Сегодня – более 60 тысяч 
человек.  

В Саратовской области проживает около 90 тысяч казахов. По количеству они стоят 
на третьем месте после русских и украинцев. Однако и в этом российском регионе 
ассимиляция казахов привела к утере ими родного языка и культуры. Поэтому своей 
основной целью, созданная в 1997 году общественная организация «Ассоциация Поволжских 
казахов» ставит культурно-просветительскую работу. 

Президент ассоциации, историк по образованию Владимир Ташпеков вместе с тем, 
считает, что пока говорить о серьезных сдвигах и им рано. Выходит у них газета «Хабар», но 
– на русском языке. Нет квалифицированных кадров для грамотного издания газеты на 
родном языке. Чтобы кардинально изменить ситуацию, нужны немалые средства. Почти 
половина казахов Саратовской области проживает в Краснокутском районном центре. Но 
даже здесь в школах не изучается казахский язык, только факультативно. [5] 

Председатель Ассамблеи казахов Оренбуржья областной общественной организации 
казахов «Ак-жайык» Азамат Байдавлетов начал с рассказа о том, что у них раньше было 14 
различных казахский обществ. И каждое претендовало на исключительность. А вот 
конкретных результатов от такого количества не было. Тогда и решили объединиться и 
создать одну региональную организацию. Стало гораздо легче организовывать людей, 
всерьез заняться изучением родного языка. Встреча Наурыза проходит как большой 
национальный праздник. Методическую литературу, учебники по необходимости покупают 
сами. Но большой вопрос – заполнение библиотек художественной литературой на 
казахском языке.         

 В Республике Калмыкии проживает 5,5 тысячи казахов. И всех их 
общественная организация «Жерлестер». Она существует более 10 лет, действует четыре 
филиала в четырех районах республики. Удается привлекать к совместной работе всех 
переехавших из Казахстана. Имеется среди них выис 

киваются знатоки народных песен, обрядов. Но остро ощущается нехватка нот 
казахских песен, сценариев. По подписке распространяется газета астраханских казахов «Ак 
арна». [1] 

 В Тюменской области проживает около 20 тысяч казахов, преимущественно в 
южных районах – Ишимском, Бердюжском, Абатском, в городе Ишим, и в самой Тюмени. 

  Близость границ, общность, культур, многолетнее проживание в одной единой 
социально-политической парадигме с Россией, стало основным фундаментом для 
настоящего состояния казахской диаспоры на территории этой границы. Точнее ирреденты, 
так как в основном казахи проживают на своих исконных землях. Вероятно, это и повлияло 
на более «Открытость» в данных казахов в отличие от казахов, проживающих в дальнем 
зарубежье. 

 Многие наши соотечественники проживают компактно иногда в селах, 
насчитывающих до 100% казахского населения. Всего в России действуют четыре средних и 
две начальных школы с обучением на казахском языке. 

Таким образом, подавляющее большинство казахских детей обучается в русских 
школах, и постепенно теряют родной язык. Главной проблемой для соотечественников в 
сфере образования является нехватка в школах учебной и художественной литературы на 
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родном языке. В разовом порядке посольство Казахстана в Москве направило более 5,5 
тысяч учебников и других книг на казахском языке в Омскую и другие области.[3] 

В Западно-Казахстанской  областной Ассамблеей народа Казахстана накоплен 
определенный опыт организационной и методической работы по реализации решений XV и 
XVI сессией АНК, программной речи Главы государства, Председателя Ассамблеи народа 
Казахстана Н.А.Назарбаева. Целенаправленная работа ведется ассамблеей области по 
реализации доктрины национального единства Казахстана. В помощь созданным из числа 
активистов ассамблеи, информационно-пропагандистским группам подготовлены 
информационно-методические материалы.[7] 

Значительно улучшилось психологическое и моральное самочувствие всех этносов, 
представители которых в социологических опросах подчеркивают возросший уровень 
доверия и терпимости, дружбы и взаимодействия разных слоев населения. 

Успешно идет внедрение государственного языка в деловую и повседневную жизнь, 
благодаря изменившейся мотивации жителей города и области. Насыщенная творческая 
жизнь, культурно-просветительные мероприятия, фестивали, конкурсы, смотры и т.д. 
реализуют духовные потребности всех этносов, выявляют наиболее талантливых их 
представителей. 

Усиливается методическая и организационная помощь казахской диаспоре 
Астраханской, Оренбургской, Волгоградской, Саратовкой и Самарской губернии РФ, 
крепнут межгосударственные связи на экономическом и культурно-творческом уровне.[4] 

По итогам работы советов и сессии областной ассамблеи решены вопросы 
доступности курсов обучения государственному языку, утвержден состав и планы работ 
совета старейшин, совета по взаимодействию со СМИ, научно-экспертного совета АНК ЗКО. 

В целом мероприятия, проводимые под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, 
активизировали развитие национального языка, самобытной культуры народов Приуралья, 
взаимодействие государственных органов и этнокультурных объединений в укреплении 
единства и взаимопонимания, формирования толерантного сознания и казахстанского 
патриотизма среди широких слоях населения, а также содействуют выполнению социально-
экономических программ региона.[7]    

 Судьба современных этнических образований в мире складывается по-разному. 
Потомки британцев в США или Южной Африке давно уже не являются диаспорой, точно 
также немецкие колонии в разных странах мира потеряли статус диаспоры. В то же время 
еврейская диаспора, рассеянная по всему миру, остается верной исторической родине, 
чувство солидарности с этническими собратьями оказалось очень глубоким, если не вечным. 
Из анализа положения российских казахов вытекает также естественный вопрос: сохранится 
ли казахская община в России как этническая община с этническим коллективным 
самосознанием или же она обретет постепенно в лице России новую Родину, ассимилируясь 
с русским населением в среде этнокультурного большинства? [6]. 
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Батыс Қазақстан облысындағы тоғызқұмалақ спортының даму жағдайы. 
Қазіргі уақытта тоғызқұмалаққа тек қазақтар ғана емес шет ел азаматтары қатты 

қызығушылық танытып отыр. Əлемнің көптеген елдерінде ұлттық ойынымыз кеңінен 
насихатталып жатыр. Тоғызқұмалақ қауымдастығы, Қазақстан Республикасы Туризм жəне 
Спорт министрлігі, облыс əкімшіліктерінің қолдауы арқасында бұл ойынмен 
шұғылданушылардың саны 100 мың адамға жақындады. Тоғызқұмалаққа халықаралық 
деңгейде де қызығушылық өсіп келеді. Қазір тоғызқұмалақпен тек шетелдегі қазақтар ғана 
емес, Англия, Франция, Германия, Испания, Чехия, Ресей, Украина, Қытай мемлекеттерінде 
де жергілікті халықтардың арасында ойнаушылардың саны артуда. Тоғызқұмалақ үш рет: 
2006 жылы - Лондонда, 2008 жəне 2009 жылдары Чехиядадүниежүзілік зияткерлік 
олимпиаданың бағдарламасына енді. 2007 жылы Македонияның Охрид қаласында өткен 
Түркі тілдес халықтардың жастар құрылтайында 40 елден келген 240 делегатқа ұлттық 
ойыннан семинар өткізілді.  
Шетелдегі қазақтар үшін Англияда /2009 ж./, Қытайда /2008 ж./, Түркияда /2007, 2008, 2009 
ж./, Өзбекстанда /2009, 2010 жж./, Ресейде /2007-2008 жж./, Францияда /2010ж./, бірнеше 
таныстырушылық шаралар, жарыстар ұйымдастырылды. Ойын жақтаушылары 2008 жылдың 
01-08 маусым күндері ҚР президентінің жүлдесі үшін халықаралық жарыс барысында, 
шетелден келген делегаттармен бірлесе отырып, Халықаралық Тоғызқұмалақ 
Қауымдастығын құрды. Оған 6 ел мүше болды. Атап айтқанда: Қазақстан, Қырғызстан, 
Өзбекстан, Монғолия, Қытай жəне Ресей. Қауымдастықтың Президенті А.М.Байменов, 
штаб–пəтері Астана қаласы, 4 вице-президент, 20 атқару алқасының мүшесі болатын болып 
келісілді. 2009 жылдың 15 қыркүйегінен бастап, əлемдік ғаламторда тоғызқұмалақ 
зияткерлік ойын тіркеліп, www.iggamecenter.com - сайтында тоғызқұмалақтың онлайн 
жүйеде ойнайтын бағдарламасы жасалынды. Алдағы уақытта төрткүл дүниенің мықты ой 
шеберлерімен осы сайтқа кіру арқылы электрондық бағдарламада тоғызқұмалақ ойнауға, 
ойын шеберлерінің партияларын талдауға, сақтауға болады. 

2009 жылы 19-26 қазан аралығында Шымкентте тоғызқұмалақтан І Азияның ашық 
чемпионаты болып өтті. Чемпионатқа 9 елден барлығы 31 ойыншы қатысты: Қазақстан, 
Қырғызстан, Өзбекстан, Азербайжан, Түркмения, Ресей, Монғолия, Қытай, Түркия.  

2010 жылы 01-07 қараша аралығында Астана қаласында тоғызқұмалақтан І Əлем 
чемпионаты өтті. Чемпионатқа 4 құрлықтың 16 елінен барлығы 43 ойыншы қатысты. 
Халықаралық Тоғызқұмалақ Қауымдастығын құрамы тағы 7 елмен толықты. 1 наурыздан 
бастап ақпараттық кеңістікте тоғызқұмалақты насихаттау үшін жаңа www.9kumalak.kz сайты 
халықтың назарына ұсынылды.2009 жылдың қыркүйек айынан бастап www.iggamecenter.com 
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сайтында тоғызқұмалақты онлайн-режимде ойнайтын бағдарлама жасалды. Авторы – Канада 
азаматы Арти Сандлер.2010 жылдың қараша айында тоғызқұмалақтың Қазақстандағы 
тұңғыш компьютерлік бағдарламасы жасалды. Авторлары – керекулік Ақтаев С., Кенина Д., 
Шамбаев Е.  

 «Біз өзіміздің ұлттық мəдениетіміз бен дəстүрлерімізді осы əралуандығымен жəне 
ұлылығымен қосып қорғауымыз керек, мəдени игілігімізді бөлшектеп болса да 
жинастыруымыз керек» – деп ел Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы атап өткендей, атадан 
балаға мирас боп, бүгінге жеткен мəдени құндылығымыздың бір бөлшегі, ұлттық ойынымыз 
тоғызқұмалақты бүгінгі тарих бетінен өшірмей, келер өскелең ұрпаққа жеткізу біздің басты – 
парызымыз  

 

  Елбасы Н.Назарбаев Батыс Қазақстан тоғызқұмалақшыларының ойынын 
тамашалауда 

Бүгінде облысымызда тоғызқұмалақтың дамуы үшін де бірталай игілікті істер 
жасалынып келеді. Бұның айқын көрінісі облысымызда қала, облыс деңгейлерінде 
тоғызқұмалақтанжекелей, жекелей блиц, БҚО жасөспірімдер, командалық ардагерлер 
арасындағы чемпионаттар өткізіліп келеді. Облысымызда № 2 балалар – жасөспірімдер 
спорт мектебінде 2004 жылдан бастап тоғызқұмалақ бөлімі жұмыс жасап келеді. Бөлімде 4 
оқытушы – жаттықтырушы жұмыс жасайды. (Д.Ұ.Əбдікəрімов жоғары санатты, Қ.Қ 
Қаяпбергенов І санатты, С.А.Матылов халықараралық дəрежедегі спорт шебері, 
Ғ.А.Рамазанов спорт шеберіне үміткер). Бүгінгі таңда тоғызқұмалақ бөлімінде алғашқы 
дайындық тобында 40 спортшы, оқу жаттығу топтарында  28 спортшы шұғылданады. 
Тоғызқұмалақ бөлімі ашылған 11 жыл ішінде мектепте: 2 ХДСШ, 3ҚР спорт шебері,20 спорт 
шеберіне үміткер, көптеген бұқаралық дəрежелі спортшылар дайындалды. Облыс деңгейінде 
оздырылған чемпионаттарға аудандардың тоғызқұмалақшылары толық қанда қатысуда, 
əсіресе  Ақжайық, Бөрлі, Теректі, Сырым, Қаратөбе аудандарында тоғызқұмалақ спорты өте 
жақсы дамуда. 

 Бүгінгі таңда обылысымызда, аудандарда тоғызқұмалақ спорты түрінен 
республикалық деңгейдще семинарлар, дəріс сабақтары өткізілетін облысымыз үшін үлкен 
дəреже. Үстіміздегі жылдың  қаңтар айында үлкен ауқымда Батыс Қазақстан облысының 
дене шынықтыру жəне спот басқармасы мен М.Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан 
Мемлекеттік Университеінің ұйымдасқан түрде «Қазақстан Республикасында 
тоғызқұмалақты дамыту» тақырыбында  републикалық ғылыми-тəжірибелік  конференция 
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өткізді. Бұл ғылыми-тəжірибелік  конференцияға республикамыздың барлық облыстары мен 
батыс өңірінің барлық аудандарынан мамандар қатысып, біліктіліктерін арттырып 
сертификаттар алды. Конференцияда Тоғызқұмалақтан ҚР зияткерлік қауымдастығының 
төрешілік директоры Бауыржан Төлегенов,тоғызқұмалақтан ҚР мемлекеттік 
жаттықтырушысы Д. Канаев, Ш. Кашкенов, М. Ноғайбаев сынды мамандар дəріс сабақтарын 
өткізді. 

 

Орал қаласында өткізілген «Қазақстан Республикасында тоғызқұмақты дамыту» 
атты ғылыми-тəжірибелік конференциясынан көрініс 

 

Тоғызқұмалақтан ҚР зияткерлік қауымдастығының төрешілік директоры Бауыржан 
Төлегенов ғылыми-тəжірибелік конференцияда дəріс өткізуде 

АЛАШ ТАРИХЫНА ҚАРСЫ БАҒЫТТАЛҒАН ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ ШАБУЫЛ 
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(ХХ ғ. 20-30-жылдары) 
 

Құрманалин С.Б. 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 
 

Алаш ұлт-азаттық қозғалысы ұлттық мемлекеттіліктің қалыптасуымен аяқталуы керек 
еді. Əлемдік тарихи тəжірибе көрсеткендей бұл эволюциялық үдеріс біріншіден, қазақ елінің 
отарлық езгіден азат етілуімен, екіншіден, қазақ қоғамының ортағасырлық  мешеуліктен 
өркениетті əлеуметтік-экономикалық жəне мəдени даму жолына  шығуымен аяқталуы тиіс 
болатын. Өкінішке қарай дұрыс басталған ұлттық даму үдерісін Ресей империясы мен Кеңес 
өкіметі əскери мəжбүрлеу шаралары арқылы үзіп тастады. Ұлттық қозғалыстың табиғи 
жолмен аяқталуына мүмкіндік бермеді. Нəтижесінде ұлттық идея, ұлт-азаттық күресі 
репрессияға ұшырады. 

1920-1930 жылдары ғылыми жəне саяси əдебиетте Алаш ұлт-азаттық қозғалысына 
Кеңес өкіметі «буржуазиялық ұлтшылдық қозғалысы» сипатын беруге аса күш салды. 
Біржақты қаралау осы жылдардан кейін дүниеге келген ұрпақты Алаш туралы жете білмеуге 
немесе шындықтан алыс білуге əкелді. Сондықтан да дəл осы кезеңдегі мəселенің зерттелуі 
назар аудартады жəне біз бұл еңбекте Алаш тарихнамасының бүтіндей бір ұрпақты 
адастырған кезеңіне тоқталмақпыз. 

ХХ ғасырдың 20-жылдарынан бастап, əсіресе, 1928-1930 жылдары орын алған 
бұрынғы Алаш партиясы мен оның қозғалысының жетекшілеріне қарсы ұйымдастырылған 
алғашқы саяси сот процестерінен кейін, бұл тақырыпты нақтылы тарихи тұрғыдан зерттеуге 
ресми тиым салынды.Сондықтан да Алаш туралы шындық айтылмайтын болды да, бұл 
тақырып ресми түрде жабылды. Осының салдарынан 60 жыл бойы ғылыми жəне саяси 
əдебиетте, жекелеген көркем шығармаларда мəселенің байыбына бармай, шындыққа сай 
келмейтін, Алаш қозғалысын жаппай қаралайтын, оның жетекшілерін «буржуазияшыл 
ұлтшылдар», «халық жаулары» деп жамандайтын пікірлер жазылып, əр түрлі мінбелерден 
жалған айтылып келді. 

Алаш партиясының  саяси жəне экономикалық бастау көздері туралы Алаш 
автономиясы мен Алашорда үкіметінің құрылуы мен олардың Кеңес өкіметімен арақатынасы  
хақындағы  алғаш пікірлер кеңестік мерзімді баспасөзде 1919-1920 жылдары-ақ жариялана 
бастады. Осы мəселе бойынша алғаш қалам тартушылардың көш басында Алаш пен 
Алашорданың белгілі басшыларының бірі Ахмет Байтұрсынов пен қазақ зиялылары 
қатарынан шыққан алғашқы большевиктердің бірі Сəкен Сейфуллин тұрды. 

1919 жылы тамызда РКФСР-дің Ұлт істері жөніндегі Халық комиссариаты органы 
«Жизнь национальности» апталығында А.Байтұрсыновтың «Революция жəне қазақтар» 
деген мақаласы жарияланады. Осы шағын еңбегінде А.Байтұрсынов 1917 жылғы қос 
төңкерісті қазақ халқының қалай қарсы алғандығына өз бағасын береді. Большевизмді 
қабылдауға 1917 жылы қазақ қауымы дайын емес еді деген тұжырым жасайды [1]. 
А.Байтұрсынов тұжырымдамасы қазақтар үшін таптық идеологияға негізделген большевизм 
идеясы мен  большевиктер партиясы емес, ұлттық мүддеге негізделген жалпы қазақтың  
Алаш партиясы қажет болып еді деген ойды дəлелдеуге қызмет етті. 

Ахмет Байтұрсыновтың аталған еңбегі жарияланысымен жəне сол басылған «Жизнь 
национальности» апталығының 1920 жылғы 25 қарашадағы санында Сəкен Сейфуллиннің 
«Манап Шамиль» деген бүркеншік атпен «Қазақ интеллигенциясы туралы» атты мақаласы 
жарық көреді. Мақала «Қазақ интеллигенциясының арасындағы партиялылық» жəне 
«Қазақстанның кешегі революционерлері» деген екі бөлімнен тұрады. Автор 1905 жылдан 
бастап, əсіресе, 1912 жылдан кейін, қазақ зиялыларының арасында ұлттық теңдік пен азаттық 
идеялары таратыла бастағанын айта келіп, жас қазақ зиялыларының дем беруші басшылары 
Ə.Бөкейханов, А.Байтұрсынов жəне М.Дулатов болғандығын айтады. Мақаласында Алаш 
партиясы мен Алашорда үкіметінің нақтылы іс-əрекеттеріне коммунистік идеология мен 
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таптық тұрғыдан баға берген С.Сейфуллин өз ойларын былай деп тұжырымдады: «Октябрь 
төңкерісінен кейін солшылдар (большевиктердің соңынан ерген қазақ зиялылары) біртіндеп 
бұрынғыдан əрі солшылдана жəне революцияшылдана бастаса, оңшылдар (алашшылдар) 
оңшылдана жəне реакцияшылдана берді» [2] . 

Өз тағдыры мен сан қырлы қоғамдық жəне шығармашылық қызметін  социализм жəне 
коммунизм идеяларымен тығыз байланыстырған С.Сейфуллин мақаласынан Алаш партиясы 
мен  Алашорда қозғалысы жалпы алғанда қазақ халқының мақсат-мүддесіне жат құбылыс еді 
деген ой айқын аңғарылады. Бұл ойларын С.Сейфуллин 1922 жылдан «Қызыл Қазақстан» 
журналында жариялай бастап, 1927 жылы шыққан «Тар жол, тайғақ кешу» романында  
тереңдете, нақтыландыра түсті. С.Сейфуллиннің Алашорда Қазан төңкерісі мен азамат 
соғысы жылдарында ұлтшылдық  позицияда болып, контрреволюциялық рөл атқарды деген 
тұжырымын Əбдірахман Əйтиев 1923 жылы жарияланған көлемді мақаласында жақтады 
[3,39-54 бб]. 

1920 жылдардың басынан Алаш қозғалысының тарихы мен партия-кеңес 
орындарында қызмет атқарып жүрген бұрынғы Алашорда қозғалысына қатысқандарға 
шабуыл кездейсоқ жүргізілген жоқ еді. 1922 жылдың күзінен бастап бұрынғы 
алашордашылардың көпшілігін, оның ішінде А.Байтұрсынов пен М.Əуезов те бар, Қазақ 
АКСР-інің  жоғары мемлекеттік жəне басқару органдарынан жаппай қуу науқаны басталған 
болатын, өйткені қазақ коммунистерінің белгілі бөлігі  оларды Кеңес үкіметі мен 
социалистік құрылыс ісіне жау пиғылдағы адамдар  деп бағалауын қойған жоқ еді. 

Ал жағдайдың осылай қалыптасуына 1922 жылы 5-сəуірде  құрылған РКП (б) ОК-ның  
Қазақ бюросының сол жылғы  6-13 қазанда  өткен Қазақ АКСР-і Кеңестерінің ІІІ съезінде  
Қазақ ОАК-і мен ХКК-ң  құрамына негізінен, əлеуметтік тегі жұмысшылар мен шаруалар  
болған, Кеңес үкіметіне шын берілген  адамдарды сайлау, ал алашордашылар жəне олармен 
тығыз байланыста болғандарды ұсынбау жөніндегі нұсқауы негіз болады. Сондықтан да 
Қазақстан Кеңестерінің ІІІ съезі қарсаңында жəне одан кейін республикалық мерзімді 
баспасөзде Алаш қозғалысы туралы пікірталас өріс алады. 

Республика партия ұйымын басқаруға Ф.Голощекин келген 1925 жылдан кейін 
алашшылдарға Кеңес өкіметіне жау пиғылдағы жəне оған қарсы контрреволюциялық 
əрекеттер ұйымдастырушылар деген саяси айыптар жаппай жабыла бастады. Осы саяси 
науқанды жүзеге асыру Алаш ұлт-азаттық қозғалысының тарихын ресми тұрғыдан, таптық 
жəне партиялық тұрғыдан зерттеу науқанымен қатар жүргізілді. 

Бұл «зерттеулердің» мақсаты қазақ зиялыларының кеңес өкіметіне қарсы əрекеттер 
жасады деп жалған айыптар тағылып, саяси қуғын-сүргінге ұшырауын ғылыми негіздеу еді. 

1926 жылы 25-30 қарашада өткен ВКП (б) Қазақ өлкелік комитетінің ІІІ пленумы 
Қазақстан партия ұйымдарын «Алашорда идеологиясына, қазақ коммунистерінің 
арасындағы ұлтшылдық «оңшыл» жəне «солшыл» уклондарға қарсы идеялық күресті 
күшейтуге» шақырды. Жекелеген адамдарға Алашорданың «контрреволюциялық 
ұлтшылдық мəнін» əшкерелейтін еңбектер жазуға арнайы тапсырмалар беріледі. Қазақстан 
партия ұйымының тарапынан осындай тапсырма алғандардың бірі сол кезде республикалық 
мемлекеттік баспаның директоры А.К Бочагов еді. Қазақ өлкелік комитетінің үгіт-насихат 
бөлімі дайындап берген құжаттар негізінде 1927 жылы жарық көрген  кітапшасында [4]. 
А.Бочагов жамандаудан аспады, ұлттық автономия тарихының əртүрлі кезеңдері мен 
қызметіне дұрыс баға бере алмады. 

Арнайы тапсырмамен дайындалған екінші еңбек 1929 жылы жарық көрген Алашорда 
тарихына арналған құжаттар жинағы болды [5]. Оны құрастырып, баспаға дайындаған сол 
кезде Қазақ өлкелік комитеті насихат бөлімінің меңгерушісі Николай Мартыненко. Жинақ 7 
бөлімге топтастырылған 74 құжатты жариялай отырып, белгілі мақсатты – Алаш партиясы 
мен Алашорда үкіметін қазақ халқына құбыжық, Кеңес өкіметі мен большевизмге қарсы күш 
етіп көрсетуді көздеді. Жарияланған құжаттар түпнұсқа емес, орыс тілінде жазылған 
көшірме варианттардан тұрады. Ал кейбір қазақшадан орысшаға аударылып басылған 
текстерде құжаттардың мазмұны айтарлықтай бұрмаланған. Əсіресе, «Қазақ» газетінің 1917 
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жылғы 21-қарашадағы санында жарияланған Алаш партиясы бағдарламасы жобасының  
орысшаға аударылып басылған бұрмаланған нұсқасы анық бір саяси мақсатты  көздеген. 

1933 жылы желтоқсанда  Қазақ өлкелік комитетінің жанындағы  Партия тарихы 
институтында Алашорда жəне Алаш партиясы тарихына арналған пікір-айтыс 
ұйымдастырылады. Онда «Алашорданың тарихи рөлі» деген тақырып бойынша негізгі 
баяндаманы институт қызметкерлері С.Брайнин мен Ш.Шафиро жасады. Баяндамадағы 
негізгі пікірлерін кеңейтіп, нақтыландырған  осы екі автор 1935 жылы «Алашорда тарихы 
бойынша очерктер» деген кітап жариялайды [6]. Авторлар Алаш қозғалысының жетекшілері 
мен оған қатысқандардың  барлығын дерлік орыс патшалығы мен  уақытша үкіметтің 
итаршы қолшоқпарлары, қазақ халқының қас жаулары деп бағалап, Алашорданы ұлтшыл 
контрреволюцияның үкіметі деп айқындайды. Алаш қозғалысын дəріптемеуге, оның 
тарихына жеңіл-желпі қарамауға шақырады. 

Дегенмен, кітап жарық көрісімен жан-жақтан сынға алынды. Оны сынаушылардың 
қатарында ғылыми қызметкерлер, республикалық идеологиялық аппараттың жауапты 
қызметкерлері  жекеленген белгілі  қоғам қайраткерлері болды. Кітап жөніндегі алғашқы 
пікір «Правда» газетінде өте жылдамдықпен жарияланды [7].  

С.Брайнин мен Ш.Шафиро кітабында жасалған авторлық тұжырымдар, Алаш пен 
Алашордаға берілген баға сол кезде үстем болған  идеологиялық бағытқа  толығымен сай 
келгеніне  қарамастан, коммунистік партияның жетекші  газеті айтылған  басылымды қатты 
сынға алды. 

Газет авторлар жасаған  тұжырым-қағидаларға емес,  кітапқа қосымша берілген Алаш 
пен Алашорданың  тарихы мен қызметі жөнінде нақтылы  мəлімдемелер  беретін құжаттарға 
шүйілді. Кітап соңында жарияланған құжаттар тізбегі (Алашорда жетекшісінің үндеулері 
мен мəлімдемелері, Алаш партиясы съездерінің шешімдері, партия бағдарламасының 
табысы, т.с.с) «Правда» газетіндегі сын мақалада Алашорда идеологиясын ашық түрде 
насихаттау деп бағаланды. 

1935 жылы мамыр айында «Казахстанская правда» газетінде басылған  
Т.Рысқұловтың мақаласы да, негізінен «Правдада» жарияланған рецензиямен сарындас, 
үндес болды [8]. 

Осыған ұқсас жəне мазмұндас сын пікірлер басқа да ағымдағы  баспасөз беттерінде 
жарық көрді. 

Осындай саяси айып тағылған кітаптың тағдыры оп-оңай əрі тез шешілді. ВКП (б) 
Қазақ өлкелік партия комитетінің бюросы 1935 жылы 15-сəуірдегі қаулысында айтылған 
кітапқа қосымша ретінде  жарияланған құжаттар тізбегі Алашорданың  контрреволюцияшыл 
ұлтшылдық идеологиясын таратуға қызмет етті деп бағалады. Сондықтан да «Очерки по 
истории Алаш-Орды» деген кітапты пайдаланудан алып тастау жөнінде қаулы алды. Көп 
кешікпей Н.Мартыненконың құрастырған кітабы бойынша да осындай қаулы қабылданады. 

Сонымен, Алаш пен Алашорда тақырыбына қалам тарту іс жүзінде тоқтатылды да, 
Алаш қозғалысын жан-жақты зерттеуге ресми түрде тиым салынды. 

ХХ ғасырдың 20-30 жылдары Алашорда тарихына қарсы  бағытталған идеологиялық 
шабуыл өз «нəтижелерін» беріп үлгерген еді. 1930 жəне 1932 жылдардағы бұрынғы Алаш 
қозғалысына  белсенді түрде қатысқан қазақ зиялыларына қарсы ұйымдастырылған саяси сот 
процестері шығарған үкімге байланысты  олардың басым көпшілігі əр түрлі ұзақ мерзімдерге 
жазалау  лагерлеріне айдалды, атылды, жер аударылды. Одан аман қалғандарына «халық 
жаулары», «шетелдер пайдасына қызмет еткен шпиондар» деген жалған айыптар тағылып, 
1937-1938 жылдары үлкен зұлматта жаппай атылып, айдалды. 

Сол ХХ ғасырдың 30-жылдарының ортасынан 80-жылдарының соңына дейін Алаш 
қозғалысына байланысты  зерттеулер жүргізілген жоқ.  
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ТАРИХ  САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ 
САУАТТЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУ МОДУЛІН 

ҚОЛДАНУ 
 

Қатарбаева Ж.Ж.  

№ 23 орта мектеп-лицейінің тарих пəнінің мұғалімі, Ақтөбе қ. 
 
«Функционалдық сауаттылық» - ұғымы өткен ғасырдың 60-жылдары ЮНЕСКО 

құжаттырында пайда болды жəне кейіннен қолданысқа енді. Функционалдықсауаттылық –
білімберудіңжекетұлғанықалыптастырудағыəлеуметтікбағдарлануы. Қазіргі тез 
өзгермеліəлемдефункционалдықсауаттылық – оқушыныңəлеуметтікмəдени, 
саясижəнеэкономикалыққызметтергебелсендіқатысуына, сондай-ақ, 
өмірбойыбілімалуынаықпалететінбазалық фактор.  

ФункционалдықсауаттылықтыдамытудыңжалпыбағдарыҚазақстанРеспубликасындабі
лімберудідамытудың 2011-2020 
жылдарғаарналғанмемлекеттікбағдарламадаанықкөрсетілген. Функционалдық 
сауаттылықтың мақсаты - оқушылардың білімдерін өмірде тиімді қолдануға үйрету. Ол 
адамның сыртқы ортамен қарым-қатынасқа түсе алу қабілеті жəне сол ортаға барынша тез 
бейімделе алуы мен қарым-қатынас жасай алу деңгейінің көрсеткіші. Олай болса, 
функционалдық сауаттылық тұлғаның белгілі бір мəдени ортада өмір сүруі үшін қажетті деп 
саналатын жəне оның əлеуметтік қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін білім, білік, 
дағдыларының жиынтығынан құралады. 

Оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамытуда оқу бағдарламасындағы 
əрбір пəннің рөлі зор. Соның ішінде,тарих пəнінің алатын орны ерекше. Осы ретте, оқушыға 
халықтың қоғамдық өмірін, арман-мүддесін танытуда, оларға идеялық-саяси, рухани-
адамгершілік, этикалық-эстетикалық т.б. тəрбие беруде, дүниеге көзқарасын, мінезін, жалпы 
мəдениетін қалыптастыруда тарихи көркем шығарманы қуатты құралдардың бірі ретінде 
пайдалану – тарих пəнінің басты мақсаты болып танылады. Осы мəселені шешу үшін білім 
берудің сапасын жақсарту мақсатында «Сыни тұрғыда ойлауға үйрету» модулін  
сабақтақолданудың тиімділігі зор. Сын тұрғысынан ойлау модулінің маңыздылығы- баланың 
өзі ізденіп, дəлелдеуі. Ол бұрын тыңдаушы болса, енді ізденуші, ойлаушы өз ойын 
дəлелдеуші, ал, мұғалім осы əрекетке бағыттаушы, ұйымдастырушы. Оқушылар өз алдына 
қойған сұрақтарға жауап іздеп, жан-жақты пікірлесіп, талдау жасап отырады. Сын 
тұрғысынан ойлау мəселесіне байланысты оқушылар өз пікірін еркін сөйлеу арқылы айтуға, 
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ойын жеткізуге, оны дəлелдей алуға, сонымен қатар қасындағы оқушы пікірін де тыңдауға, 
сол пікірлерді салыстыруға, қасындағы досына құрметпен қарауға, зер салып тыңдауға, 
топпен жұмыс істеуге жетелейді, оқушылардың қызығушылығын оятады, барлық ескі 
ақпаратты басшылыққа ала отырып, мол ақпараттар ағынынан өзіне қажеттісін таңдап 
алады, мəселенің ең негізгі түйінін табуға дағдыланады, сын тұрғысынан ойлай отырып, 
өзіндік белсенділіктің болуы да білімге құлшынысты, жаңалықты ашуға, ізденуге, 
қиындыққа төзуге уйретеді.  

Əр модуль бойынша жұмыс жасаған уақытта «Мұғалімге арналған нұсқаулықпен» 
жұмыс жүргізуді, оның ішінде модуль мазмұнына енгізілген ғылыми-теориялық деректер 
мен зерттеу жұмыстарының талдау-сараптау жұмыстарының негізгі түсініктерін меңгеруді 
маңызды қадам деп түсінемін. Осы əрекетімде, яғни, қалай оқыту керектігін үйрету тəсілін, 
жұптық жұмыс «Интервью», топтық жұмыста «Елші» əдісін қолдануды ескердім. Ондағы 
ойым осы əдіс арқылы мұғалімдердің талдау, қорытындылау дағдыларын дамыту назарда 
болды. 

Білім берудің сапасын жақсарту мақсатында «Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету» 
модулін өз тəжірибемде қолдануға көбірек мəн бердім.Жалпы айтатын болсақ, сыни ойлау 
дегеніміз – білім алушыныңөз бетімен білімді игеруі, бір-бірімен қарым-қатынас жасай алуы. 
Ойлау арқылы бала көп нəрсеге қол жеткізе алады. Сыни ойлауға оқыту – жеңіл емес. Оны 
белгілі кезеңде орындап, кейін ұмытып кетуге болмайды.  

Сыни ойлауға апаратын қатаң реттелген қадамдар тізімі жоқ. Дегенмен, сыни ойлауды 
дамытатын оқу шарттарын, яғни оқушыларға ойланып-толғануға, ойын ашық айтуға рұқсат 
беру, əр түрлі идеялар мен пікірлерді қабылдау, білім алушылардың оқу үрдісіндегі 
белсенділіктерін мадақтау, оларға еркін атмосферада жұмыс істейтіндіктеріне кепілдік беру, 
сыни ойлау тəжірибесі үшін уақыт пен мүмкіндіктер қамтамасыз ету, кез-келген 
оқытушының сыни шешімді қабылдай алатын қабілетіне сенімділік білдіру, сыни ойлауды 
бағалау, оқыту үрдісіне белсенді қатысуға, басқалардың пікірлерін сыйлауға мүмкіндік беру. 

Əр сабағымда, сабақты бастамас бұрын сыныпта психологиялық ахуал орнатып, 
топтастырудан бастаймын. Əрбір сабағымда оқытудың жеке, жұптық, топтық, ұжымдық 
түрлері болады. Сабақ үстінде білім алушыларды бір-біріне көмек беру арқылы сыни 
тұрғыдан ойлауын қалыптастыру жəне өз ұсыныс-пікірлерін еркін жеткізе білуге үйрету əр 
сабақтан күтілетін нəтиже. Осы мақсатта талантты, дарынды балаларды оқыту модулін 
қарастырғанда «Кеңейтілген тапсырма», жұптық жұмыста (өзара бағалау) «Мен саған, сен 
маған», сұрақ-жауапта «Кіреші», бағалауда «Кластер», топтық жұмыстарда «Үш қадамдық 
сұхбат», жаңа сабаққа кіріспеде «Ой атысы» сияқты əдіс-тəсілдерді жиі қолданамын.  

Топта оқушы өз даралығын жоғалтпайды, қажетті жағдайда тыңдаушылар бір-бірінен 
көмек сұрай отырып, ортақ міндеттерді шешеді. Оқушылар топта немесе жұптарда жұмыс 
істегенде, олар «мұғалім-оқушы» сұхбаты түріндегі өзара іс-қимылға қарағанда, мейлінше 
«симметриялы» болып табылатын өзара іс-қимылға тартылады, осылайша, негізделген 

дϹлелдерді əзірлеуде жϹəе қадағаланатын оқиғаларды сипаттауда түрлі мүмкіндіктерге ие 
болады [МАН, 29-б.]. Осындай оқытудың формалары арқылы тыңдаушылардың пəнге деген 
қызығушылығы артады. Бұл тəсілдер білім алушыларғаөз білімдері жайлы ойлантып, 
сұрақтар қойып, білімін толықтырып, оқып-білу кезеңінде өз түсінігін өзгертуге мүмкіндік 
береді. Оқушының өз болжамдарына күмəнмен сыни тұрғыдан қарай отырып, сол арқылы 
əлем, жаратылыс, тарих туралы өздерінің түсінігін кеңейтуге мүмкіндік береді.  

Білім алушының тақырыптың мəнін өз бетінше меңгеріп жəне бағалай алу 
мүмкіндіктерін дамыту үшін бағалауда өзін-өзі, жұбын, топты бағалау жүргізіледі. Бағалау 
əріптестерінің қабілеттерін анықтауға мүмкіндік береді. 

Тəжірибемнің бастапқы сатысында орын алған өзгерістер туралы ойлану маған 
пайдалы болды. Мен жаңа тəсілдермен əдістерді толығымен ұғынып, қолданғанға дейін, 
менің байқағаным, қателіктермен түсінбеушіліктен, қиындықтар мен қуаныштардан өткенім. 
Уақыт өте келе, бұл үдеріс келе-келе үлкен сенімділікті жəне жеке өзімді тануға əкелді. 
Тəжірибемнің бастапқы сатысында маған қиын болғаны жоспарлау болды, дегенмен кейін 
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өзімнің жоспарымды жалғыз жасағанға қарағанда, əріптестеріммен бірлесе жұмыс 
жасағаным тиімді болды. 

Қорыта айтқанда, сабақта тиімді əдіс-тəсілдерді, жұмыс түрлерін қолдану 
оқытушының біліктілігі мен əдістемелік шеберлігіне байланысты. Қазіргі таңда бəсекеге 
қабілетті азаматтарды тəрбиелеуде өз ойын, пікірін ауызша жəне жазбаша тілде көркем де 
анық, нақты етіп бере білу жолында сындарлы оқыту теориясына негізделген инклюзивті 
жəне интерактивті оқытудың көмегі көптеп тиері анық. Бүгінгі өмірін бала оқытып, білім 
беруге бел байлаған əр ұстаздың жан дүниесі сеніммен тілектің шуағымен нұрлана түспек 
деп ойлаймын. 
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Біздің мемлекетіміз сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарды, жемқорлық 

құбылыстары мен көріністеріне соқтыратын себептер мен шарттардың ықпалын барынша 
төмендету бағытында құқықтық, əлеуметтік-экономикалық, адамгершілік жəне өзге де 
шараларды белсенді түрде жүзеге асырып жатқаны белгілі. Қазақстан Республикасында 2015 
жылдың 18 қарашасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл саласындағы қоғамдық 
қатынастарды реттейтін жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты іске асыруға 
бағытталған «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» арнайы заң қабылданды.  

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдарды кең мағынада қарастыратын болсақ 
сыбайлас жемқорлықпен ымырасыз күресті əрі қарай жетілдіру мəселесі жалпы 
қылмыстылықпен күресу тиімділігін арттыру мəселесінің құрамдас бөлігі болып табылады. 
Себебі, криминологиялық теорияда қылмыстылық феноменікриминогенді факторлардың 
үздіксіз əрекеттері нəтижесінде қылмыстылықтың өніп-өсуіне ыңғайлы жағдайлар 
қалыптастыра алатын қабілетімен ерекшеленетінбіртұтас келеңсіз əлеуметтік-құқықтық 
құбылыс ретінде қарастырылады.  

Еліміздің заң шығарушы құрылымдарының еңбегінің нəтижесінде қазіргі уақытта 
сыбайлас жемқорлық мəселелерін құқықтық реттеуге бағытталған заң актілерінің елеулі 
қоры жинақталған. Сонымен бірге, сыбайлас жемқорлықпен күресу тиімділігін арттыру 
мəселесін шешу жолдары түрлі деңгейдегі шенеуніктер жəне мемлекеттік органдар 
құрылымдарының олармен белгілі бір қатынасқа түсетін жеке жəне заңды тұлғалардың өзара 
қарым- қатынастарынан туындайтын жəне қалыптасатын қоғамдық қарым-қатынастарды 
барынша толық, негізді жəне дер кезінде реттеу мəселелерімен тікелей қисынды өзара 
байланыста жəне өзара тəуелділікте болатынын айта кету керек.  

Айтылған мəн-жайлардың тұрғысында сыбайлас жемқорлықпен күресуді 
белсендендіру, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтарын ауыздықтау мен оның деңгейін 
төмендету міндеттерін орындау біздің республикамызда мемлекет жүргізіп отырған 
заманауи құқықтық саясаттың басты бағыттарының бірі деп айтсақ қателеспейміз. Бұл, ең 
алдыменеліміздің конституциялық құрылыс негіздеріне де, ұлттық қауіпсіздігіне де қатер 
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төндіруге қабілетті шынайы факторға айналу мүмкіндігін бойына жинақтаған ел аумағында 
қарыштап қадам басқан сыбайлас жемқорлықтың əлеуметтік қауіпті зардаптарының 
артуының əсерінен мемлекеттік аппараттың қызметіндегі жемқорлық бағытының 
феноменімен байланысты. Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күресуді екпіндете түсу 
мəселелерін шешу белгілі бір уақыт аралығына есептелген кезекті мемлекеттік іс-шараларды 
немесе жекелеген сипаттағы шараларды жүзеге асырумен шектелуге емес, сыбайлас 
жемқорлық көріністерімен белсенді жəне үздіксіз күрес жүргізу шараларын қамтитын 
бағдарламаларға негізделуі тиіс. 

Республика азаматтарын сыбайлас жемқорлық құбылыстарын айыптау, олармен 
ымыраға келмеу жəне белсенді күресу рухында тəрбиелеп, құқықтық санасы мен құқықтық 
мəдениеті деңгейін көтеру қажет. Сыбайлас жемқорлықпен күресуге бағытталған іс 
жүзіндегі заңнаманы қоғамдық қатынастар дамуындағы заңдылықтар мен ерекшеліктерді 
ескере отырып, одан əрі жетілдіруге күш салу қажет. Бұдан басқа құқық қорғау 
органдарының қызметкерлеріне кəсіби, іскерлік, моральдық- этикалық жəне отансүйгіштік 
мағына жəне мазмұндағы жоғары деңгейдегі жеке талаптарды қою арқылы, олардың сапалық 
құрамын жақсартуға үлкен назар аудару қажет. Сыбайлас жемқорлық құбылыстарымен 
күресу кез келген сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылығының астарында заңсыз 
əрекеттердің болуы əсерінен қиындай түседі. Мұндай əрекеттердің нəтижесінде сыбайлас екі 
тарап та пайда көреді, сондықтан бір жағынан сатып алуды, екінші жағынан «саудаға» 
беріліп отырған адамдарды анықтау жəне жауаптылыққа тарту өте қиын, кейбір жағдайларда 
тіпті мүмкін болмай жатады.  

Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлықпен күресудің құқықтық шараларын 
белсендендіре түсу сөз жоқ өзекті мəселе болып табылады, өйткені сыбайлас жемқорлық 
елімізге орасан зор мөлшерде экономикалық, əлеуметтік, адами жəне саяси зардаптар 
келтіреді. Адамдардың бойында демократияға, жүргізіліп жатқан қайта құрулар мен 
реформалардың пайдалылығы мен болашағына деген сенім жоғалады, билік пен мемлекетке 
деген сенімі құлдырайды. Егер еліміздегі билік басында, Ф.М. Достоевскийдің сөзімен 
айтқанда «ақиқат пен əділеттілік туралы түсінігін жоғалтқан, сондықтан қылмыстық 
əрекеттерге бейім жылпостар, алаяқтар» деп айтуға тұрарлық жемқор элементтер тұратын 
болса, онда кең ауқымды жəне адамдар санасында тұрақты орын тепкен, өздерінің 
тағдырына түпкілікті бойұсынған, сыбайлас жемқорлық құбылыстарына төзімді 
(толерантты), кей кейде оған ықпал жасап отырудан көрінетін əлеуметтік-психологиялық 
хал- ахуал қалыптасады» [1].  

Бүгінгі заманауи тұрғыдан жемқорлар мен оған ықпал етуші адамдар – ақиқат пен 
əділеттілік туралы түсінігін жоғалтқан, халықтың мүдделері мен қажеттіліктеріне атүсті 
қарау салдарынан өздерінің ар-ұжданын саудаға оңай салатын адамдар деп айтуға толық 
негіз бар. Сыбайлас жемқорлықтың детерминанты ретінде көрінетін түпкі факторларды 
айқындау барысында нақты қандай тұлғалардың сыбайлас жемқорлық көріністеріне 
бейімділік көрсететінін қарастыру орынды болып табылар еді. Əрине, сыбайлас 
жемқорлықтың тамыр жаюына себеп болатын басты фактор – бұл қоғамдағы демократия 
деңгейінің жеткіліксіздігі, түрлі дəрежедегі шенеуніктер қызметінің «ашықтығының» 
болмауы жəне олардың өздеріне берілген өкілеттіктерді өз қалауы бойынша пайдалану 
мүмкіндігі. Бұдан басқа, біздің азаматтарымыздың санасына сіңіп қалған «байланыспай-ақ, 
бере салған дұрыс» деген пікірді де назардан тыс қалдыруға болмайды, өйткені көпшілік 
азаматтардың бюрократиялық қағазбастылықтан жəне күйбеңнен қашатыны анық. Осы мəн-
жайлардың бəрі жинақтала келе сыбайлас жемқорлық үшін ауқымды (корруптер ретінде 
түрлі жеке жəне заңды тұлғалар болатын) жəне түпсіз терең (басшылық пен бағынушылық 
бастауларына негізделген жемқорлық) ыңғайлы орта орнатады [2].  

Құрамына құқық қорғау органдарының, соттардың, адвокатура мен өзге де 
заңгерлерді қамтитын, сыбайлас жемқорлыққа белшесінен батқан қылмыстық юстиция 
ерекше орынға ие болады. Ел Президенті Н.Ə. Назарбаев өзінің алғашқы сөздерінің бірінде 
дəл осы санат туралы айтқан болатын: «Экономикаға араласып, былық-шылық 
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орнатасыңдар». Жемқор қылмыстық юстиция мүшелері қылмыстық өмірдің түрлі 
«беделділерінің» қармағында, қылмыстық жəне азаматтық істер бойынша шешім қабылдау 
кезінде көбірек ақша төлеген тараптың пайдасына жығылады. Айталық, сот кісі өлтірген 
адамды бұлтартпау шарасын қамауға алудан ешқайда кетпеу туралы қолхат алып, 
бостандыққа шығарады. Əрине, бұл жағдайда қылмыскердің сот төрелігінен қашып 
құтылуына барлық мүмкіндіктер бар. Бұдан басқа, жемқорлар көлеңкелі экономика мен 
бизнес саласында əрекет ететін көптеген мекемелерге «қалқан» немесе «қалпақ» ретінде 
«қызметін» ұсынады, соның нəтижесінде мемлекеттік аппараттың жемқор қызметкерлері 
мен еліміздегі түрлі коммерциялық құрылымдары жəне көлеңкелі экономикамен астасып 
кетеді. Талқыланып отырған мəн-жайлар елімізде сыбайлас жемқорлықпен байланысты 
қылмыстық құрылымдардың түрлі бөлімшелері мен мүшелері арасында өзара əрекеттестік 
жəне өзара түсіністік тетіктері жақсы жолға қойылған ұйымдасқан сыбайлас жемқорлық 
қылмыстылығының қалыптасқанын көрсетеді [3].  

Сыбайлас жемқорлықпен күресу тиімділігін арттыру мақсатында мемлекет 
жиынтығында жемқорларға қарсы күресте мемлекет пен қоғамның қарсы тұруын тиімді 
жолға қоюға бағытталған əлеуметтік, саяси, адами жəне құқықтық шаралар кешенін 
қабылдағаны орынды болады. Қылмыстық заңнамада Қылмыстық кодекстің Жалпы жəне 
Ерекше бөліктеріне толықтырулар мен өзгерістер енгізу арқылы сыбайлас жемқорлық 
қылмыстары үшін жауаптылықты реттеу мəселесін шешу қажет  [4].  

Сыбайлас жемқорлықпен күресуді белсендендіру мəселесін шешу үшін əдістемелік 
тұрғыда қылмыстық құқықта қалыптасып қалған жекелеген дəстүрлі түсініктер мен 
институттар туралы ережелерді қайта қарау қажет. Бұл, ең алдымен заңды тұлғалардың 
қылмыстық жауаптылығы туралы түсінікке қатыты. Орасан зор материалдық, экологиялық 
жəне əлеуметтік зардаптарды келтіретін сыбайлас жемқорлық қылмыстарының көпшілігі 
заңды тұлғалардың қылмыстық əрекеттерінен келтіріледі. Еліміздің Конституциясының                    
1 бабы 1-тармағына сəйкес біздің мемлекеттің басты байлығы адам, оның өмірі, құқықтары 
мен бостандықтары болып табылғандықтан, заманауи құқықтануда, бір жағынан құқықтың 
адамға, екінші жағынан адамның құқыққа қатысына байланысты теориялық мəселелер 
ерекше өзектілікке ие болады. Құқық пен адам қарым-қатынасы мəселелерін реттеу кезінде 
əдістемелік тұрғыдан «шынайы өмірдегі нақты құбылыс ретінде құқық дүниедегі басқа да 
басым көпшілік объектілер сияқты, идеалды жəне материалды бастаулардан тұратынын» 
ескерсек, имандылықтағы идеалдық жəне материалдық категорияларды тұтас, бір жүйе деп 
қарастырудың болашағы бар деп ойлаймыз.  

Бұл жерде идеалдық бастаулар материалдыққа қарағанда бастапқы құбылыс болып 
табылады, өйткені дүниетаным қоғам мен адамның құқықтың пайда болу табиғатына қарым-
қатынасын айқындайды. Идея қандай болса, теория да, мемлекет пен құқық та сондай 
сипатта. Сонымен қатар идеялардың алуан түрлерін екі топқа – жақсылық пен зұлымдыққа, 
біріктіруге болады. Өзінің табиғаты бойынша философиялық сана таптық сипатқа ие, 
өйткені ол жақсылық пен зұлымдық, ақиқатпен жаңылысуға қатысты бейтарап қала 
алмайды, адамзаттың мақсаттары мен идеяларына селқос жəне бей-жай қарай алмайды, 
сондықтан осы мағынада құқықтық сана да таптық сипаттан арыла алмайды».  

Адам жаны Шəкəрім Құдайбердіұлының түсінігінше адами үш міндетті қасиеттерге – 
сыпайылық, əділдік, мейірімділік – негізделген ұжданды бойында тəрбиелей алған адамға 
ғана қонады[5].Осы қасиеттер жиынтығында шын мəнінде адамның ар-ұжданын 
қалыптастырады жəне нақты бір адамның бойында жаны бар немесе жоқ екендігін көрсетеді. 
Осыған орай, біздің республикамыздың азаматтарының құқықтық санасы мен құқықтық 
мəдениетін арттыру үшін халықтың алдында беделін көтеру мақсатында іс жүзіндегі 
заңнаманы жетілдіру қажет; қылмыстылықпен жəне өзге де құқық бұзушылықтармен күрес 
жүргізуде қылмыстық əділет органдары қызметінің функционалдық тиімділігін арттыруға 
назар аударған жөн; құқықтану саласында Қазақстан халқының болмыс-бітімін жəне 
заманауи гуманитарлық ғылым жетістіктерін ескере отырып, құқық пен жеке тұлға қарым 
қатынасымен байланысты мəселелерді шешуді екпіндете түсу қажет.  Сыбайлас 
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жемқорлыққа бейім элементтердің мемлекеттік қызмет саласына еніп кету қаупін төмендету 
жəне қызметтік өкілеттіктерді жемқорлық мақсаттарда теріс пайдалану жəне өзге де құқық 
бұзушылықтардың алдын алу үшін жемқорлық қылмыстар мен өзге де құқық бұзушылықтар 
үшін жауаптылық бекітетін іс жүзіндегі заңнаманы одан əрі жетілдіру мен дамуына қатысты 
мəселелерді;мемлекеттік қызметке үміткерлерді іріктеу кезінде олардың адами, яғни 
моральдық-этикалық жəне имандылық қасиеттеріне басты көңіл аудара отырып, оларға 
қойылатын талаптарды қатайту жəне реттеу мəселелері уақыт күттірмейтін міндет болып 
табылады. 
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МƏДЕНИ-ТЫНЫҒУ МЕКЕМЕЛЕРІНІҢ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ 
 

Құмарова Ұ.Қ., Умаргалиев М.К. 
 

Батыс Қазақстан инновациялық –технологиялық университеті, Орал қаласы 
 
 Бос уақыт дегеніміз - адамның міндетті өндірістік емес міндеттерін (жұмысқа баруға 

жəне қайтуға кететін уақыт, ұйқыға, тамақтануға, үй шаруасына кететін уақыт жəне т.б.) 
орындағаннан кейін қалатын жұмыстан тыс уақыттың бөлігі. Адамдар сол бос уақытын 
мəдени-тынығу мекемелерін өткізеді.  

Мəдениет мекемелерінің ең көп тараған түрі жартылай функциональды комбинаты, 
адам жасауға қабілетті əр түрлі дамыту жағдайларын жəне демалыс көрсететін, оған кешенді 
интеллектуалдық жəне эмоционалдық əсер етуді білдіретін клубтар. Клубтар, адамдардың 
тұрмысына, əсіресе, ауылда жəне қажетті бөлігі қоғамдық өмірде болып табылады. Олар аса 
маңызды қарым-қатынас орталығы. Клубтық мекемелер – жалпыланған ұғым. Оларға: 
кішкентай клубтар, үлкен мəдениет үйлері мен сарайлары жатады. 

Мұнда сақталған клубтық мекемелерге қарамастан, бұл ауылда деколлективизация, 
жекешелендіру, мемлекет иелігінен алу процесі жүріп жатыр. Бұл аудандық мəдениет үйі, 
селолық мəдениет үйі, ауылдық клуб.  

Аудандық мəдениет үйі орналасқан аудан əкімшілік орталығы, жүргізумен қатар кең 
мəдени-демалыс қызметін жəне халық арасында үлкен жұмыс жүргізуде əдістемелік көмек 
көрсету, барлық мəдениет мекемелеріне аумағында орналасқан.  

Аудандық мəдениет үйі өзінің дербес бюджеті, ағымдағы жəне есеп айырысу шоттары 
банкте. Ол екі қаржыландыру көзі: жергілікті бюджет жəне тапқан қаржы құралдары арқылы 
арнайы шот. 
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Клубтық оқу орындарында –  офицерлер үйлері, клубтар, əскери бөлімдердің үй 
əртістері, жазушылар, архитекторлар, мұғалімдер, медицина қызметкерлері жəне т. б. бар. 

Өнеркəсіп кəсіпорындарында, құрылыс, көлік, кеңшарларында, мекемелерде, оқу 
орындарында əлі де қолданылады, көбінесе кəсіподақ клубтар, мəдениет үйлері мен 
сарайлары бар.  

Бірлік мақсаттары мен міндеттерін, алдында тұрған клуб мекемелері, олардың 
тиесілігіне қарамастан, оларды əмбебап мекемелер бос уақытын ұйымдастыру халықтың  
көңіл көтеруімен ерекшеленеді. 

Мəдениет жəне демалыс саябақтары табиғатта адамдардың денсаулығын нығайту 
үшін таза ауада серуендеу үшін құрылды.  

Алғашқы саябақтардан қолға алынған – əмбебап комбинаттары, мəдениет жəне 
еңбекшілердің демалысы, біріктіре мəдени-ағарту жəне дене шынықтыру-сауықтыру қызмет 
түрлері.  

Қазіргі кезеңде мəдениет жəне демалыс саябақтарының қызметінде, əсіресе, маңызы 
арта түсетін экологиялық функциялары, оның рөлін қалыптастыруда экологиялық сана. Бұл 
құбылыс байланысты қазірдің өзінде аталған үрдіс болып табылады.  

Кітапхананың кең таралған түрі мəдениет мекемелерінің жүзеге асыратын кітап жəне 
басқа да баспа басылымдарын, оларды арнайы өңдеу мен насихаттауға, ұйымдастыратын 
көпшілік жұмысы мен оқырмандарды жинау.  

Кітап қорларының əдістері, оларды өңдеу, сақтау мен пайдалану жəне кітапхананың 
бөлінетін екі негізгі топтары: көпшілік əмбебап кітап қорлары мен арнайы қорлармен кітап 
белгілі бір түрлері бойынша ғылыми, оқу, өндірістік қызмет. 

Кітапхананың ең көп тараған түрлері: мемлекеттік көпшілік кітапхана, ауылдық, 
аудандық, қалалық, облыстық, республикалық болып табылады.  

Аудандық кітапхана мəдениет орталығының қарамағында отыр. Кітапханада білім 
беру бөлімі, кітап үйі (абонемент), оқу залы қосалқы кітап қорымен, жылжымалы қоры мен 
балалар бөлімшесі бар. Сонымен қатар, халыққа қызмет ету, жергілікті мекемелер мен 
ұйымдардың, өткізумен кең бұқаралық аудандық кітапханаға көмектеседі. Мəдениет бөлімі 
басшылықта кітапхана мекемелері, олардың қызметін үйлестіру, құрастыру бірыңғай 
ведомствоаралық жоспарларын халыққа кітапханалық қызмет көрсету, жеткізу мақсатында 
қолданылады. Ол анықтамалық-библиографиялық жəне консультациялық жұмысты 
ұйымдастырады.  

Облыстық (өлкелік) кітапхана – қойма баспа шығармаларын, ғылыми-əдістемелік 
жəне библиографиялық орталығы. Оның типтік құрылымын құрайтын бөлімдер: қызмет 
көрсету (секторларымен абонемент, оқу залы, кітапханааралық абонемент, ғылыми-
əдістемелік жəне библиографиялық, қорларды жəне каталогтарды (секторларымен жəне 
толықтыру кітап қорын сақтау), спецхранения, əкімшілік-шаруашылық.  

Маңызды міндеті облыстық (өлкелік) кітапхана əзірлеу болып табылады. Теориялық 
жəне əдістемелік мəселелерін кітапханатану жəне библиография жүзеге асыру, ғылыми-
əдістемелік басшылықты барлық көпшілік кітапханалары жəне олардың жұмысын бақылау.  

Мəдениет үйлерінде мұражайлар маңызды орын алады. Сондай-ақ, үлкен мəдени-
ағарту жұмысын жүргізеді, дəріс, экскурсия жүргізу, құрылымы көрмелер, тарату бойынша 
арнайы əдебиетті ғана емес, өз қабырғасында емес, кəсіпорындар ұйымдастырады. Көптеген 
мұражайлар ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысады.  

Барлық мұражайлар бірнеше түрге бөлінеді, олардың профиліне байланысты: тарихи, 
өлкетану, материалдық, табиғи-ғылыми, салалық жəне басқа да.  

Мұражайлар ұлттық мақтаныш мəнін құрайды. Халық мұражайлар əзірге қиын 
жағдайда тұр. Олар жиналған экспонаттар туралы əңгімелейді, жарқын тарихы бар 
кəсіпорындар, еңбек жəне жауынгерлік ерлік, даңқ, өндірістік ұжымдардың, көптеген 
ұрпақтар тамаша тыл кездеседі. Кең танымал жəне халық картиналары бар. 

Мəдениет мекемелерінің  ең танымал түрі –  кинотеатр болып табылады. Кинотеатр –  
халыққа кинофильмдер көрсету үшін жасалған мекеме. Кинотеатрлар жиі стационарлық 
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жəне жылжымалы болады. Негізгі үй-жай – көрермен залы, аппаратурамен, түсіретін 
дыбыстық экранды алуға болады. Кинотеатрда пайдаланылатын техникалық құралдар бір-
бірінен ерекшеленеді. Кинотеатрлар экранның көлемі бойынша ажыратады: кең жəне 
əдеттегі формат.  

Қазіргі заманда жастардың көп бос уақытын тиімді пайдалану ойын-сауық 
орталықтары жəне кафелер болып табылады. Жастар демалыс орталықтары бос уақытты 
өткізу принципі бойынша жұмыс істейді.  

Түзілу механизмі ақша қаражатын жастар демалыс орталығының жұмсалатын еңбек 
ақы төлеуге, оның қызметкерлерінің қалыптастыру бірыңғай еңбекақы төлеу қорының 
кəсіпорындардың, бірлестіктер мен ұйымдардың аударылған қаржыландыруға жұмсалады.  

Кіріс жастар демалыс орталығының есебінен құрылады, өнімді өткізуден, 
жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді қолданыстағы бағамен есептелген əдістемелік 
ұсынымдарға сəйкес есеп айырысу бойынша ақылы қызметтерге бағалар мен басқа да тиісті 
бағалармен қолданылады. Кіріс жастар демалыс орталығының көзі болып табылады,  
өндірістік жəне əлеуметтік даму, еңбек ақы дербес түрде пайдаланылады. 

Айта кету керек, бірнеше нұсқалары бар табысын бөлу нормативтерімен ескеріледі, іс 
жүзінде барлық аспектілері, қаржы-шаруашылық қызметінің орталықтары табыс қызметі 
болып табылады.  

Жеке айналым қаражаттардың жетіспеуі мүмкін өтелуі шаруашылық есептегі табыс, 
ал оларды толтыру есебінен жүзеге асырылатын өз ресурстары бар. 

Үйлесімді тұлғаны қалыптастыру өзара іс-қимыл барлық əлеуметтік институттардың, 
процеске қатысатындары: отбасы, мектеп, еңбек ұжымы, қоғамдық ұйымдар, бұқаралық 
ақпарат құралдары, мəдениет мекемелері, спорт, демалыс, шығармашылық одақтар.  

Мəдени-сауық қызметі өзара іс-қимылды  жүзеге асыру шебер интеграция мен барлық 
мемлекеттік жəне қоғамдық ұйымдардың қатысымен болады.  

Мəдени-спорттық кешендер құру жолындағы бірнеше бағыттар: мəдениет, ол 
қамтитын желісі - театрлар, концерттік залдар, кинотеатрлар, саябақтар, клубтар, 
мұражайлар жəне т. б.; дене шынықтыру жəне спорт – желісі, стадиондар, спорт залдары, 
футбол алаңдары, спорт алаңдары, жүзу бассейні жəне т. б.; – демалыс мекемелерінің желісі 
жəне туризм жəне демалыс алаңдарын, балалар үйірмелер мен клубтар, тұрғылықты жері 
бойынша, əр түрлі ерікті қоғамдар үлгідегі аңшылар мен балық аулаушылар, əуесқой 
кітаптар жəне т. б.  

Мəдени қызмет бойынша əрбір бағыттың өзіне тəн түрлері болады. 
Мəдени-спорт кешенің құру  – бұл жаңа тəсілдегі мəдени қызмет көрсету, халықты 

қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін, бір жағынан, бірлік құрылымдардың құрамына кіретін 
мəдениет жəне спорт мекемелерінің, ал екінші жағынан – ықпалдастығын барлық түрлерін 
басқару аясына демалыс болып табылады. 

Тұрмыстық қызмет көрсету кəсіпорындары ұйымдастыру базасында түрлі үйірмелері: 
қолөнер, аспаздық, модельдеу жəне киім тігу, жөндеу, тұрмыстық техника жəне т. б. 
кеңейтету нысандары бірлескен мəдениет мекемелері қызмет көрсету бойынша жұмыстар 
шағын елді мекендер, егіс стандарының, шалғайдағы учаскелері мен фермаларын, үйренуде 
бірге қызметкерлерімен сұраныс халықта əртүрлі тауарлар мен қызметтер көрсетеді. 

Осылайша ұйымдастырылған мақсатты қызмет  мəдениет мекемелері, спорт жəне 
басқа да ұйымдар, біріккен мəдени-спорт кешені, болдырмауға мүмкіндік береді.  Біржақты 
қызығушылығы жекелеген мəдени-ойын-сауық бағдарламалармен қамтамасыз ету, дамыту, 
барлық бағыттарын сауық қызметіне іске асыру үшін кешенді, жүйелі процесте бос уақытын 
ұйымдастыру болды. 

"Мəдени-демалыс орталығы" термині біржақты емес. Ресми құжаттар жеткілікті 
толық ұсыну туралы мəдени-демалыс орталығында мағлұмат береді. Мəдени-демалыс 
орталығы қазіргі кезеңде сапалық жағынан жаңа деңгейді дамытуға əлеуметтік-мəдени 
қызмет халыққа жақын бола отырып, осындай типі мекемелер, клубтар салынбақ. 
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Басты міндеті-бос уақытты өткізу орталықтары болып табылады, оңтайлы жағдай 
жасау үшін жаппай, топтық, отбасылық жəне жеке шығармашылық қабілеттерін дамыту, 
қарым-қатынас, демалыс, ойын-сауық, қалпына келтіру, рухани жəне физикалық күштерді 
зерделеу негізінде мəдени сұраныстары мен мүдделеріннің əр түрлі санаттары болады.  
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Добровольные общества - так, согласно официальной классификации, назывались 
общественные институты в советское время, действовавшие на основании Положения о 
добровольных обществах и союзах (объединениях, клубах, ассоциациях, федерациях), 
утвержденного 30 августа 1930 года постановлением Совета Народных Комиссаров и 
Центрального исполнительного комитета РСФС. Такие же добровольные общества получили 
распространение и  на территории Казахстана -будущего суверенного государства. 

Большинство обществ были созданы в 20–30-е гг. двадцатого века и отвечали 
потребностям и задачам того периода: ликвидация безграмотности, укрепление 
обороноспособности  молодого государства, борьба с бедностью,  развитие энтузиазма [1]. 

В советской идеологии общественные организации рассматривались как часть 
административной системы общества. Главной функцией общественных организаций и 
объединений граждан считалось обеспечение участия населения в управлении обществом. 
Общественные организации являлись элементами государства, а не элементами 
гражданского общества. Право на все то, чем они располагали, было фактически в руках 
государства. 

Перестройка  стала качественно новым этапом в развитии общественных 
объединений. В 1985 годубыло принято «Положение о любительских объединений и клубах 
по интересам». Неформальная инициатива граждан привила к созданию ряда экологических 
общественных инициатив в городах Алматы, Джамбуле, Павлодаре, Талды–Кургане, 
Чимкенте. Таких как:  социально - экономическое объединение «Инициатива», затем – 
«Общественный Комитет спасения Балхаша и Арала». В 1987 - 1989 гг. появляются 
историко-просветительские общества «Адылет» (республиканского значения) и «Мемориал» 
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(союзного значения). Главной целью их деятельности стала критика тоталитарной системы 
власти. В этот период формируются  партии, экологические НПО (пацифистское 
международное движение  «Некст–стоп», Зеленый фронт, затем – «Зеленное спасение»)[2]. 

Наиболее ярким и широкомасштабным стало движение за закрытие 
Семипалатинского полигона «Невада-Семипалатинск», возглавляемое Олжасом 
Сулейменовым. Движение объединило в своих рядах прогрессивно мыслящие слои 
общества, радикально и умеренно настроенных «зеленных», экологов, политиков, 
общественных деятелейи широкие слои народных масс. По мнению лидера Международного 
Социально-экологического союза Святослава Забелина (Россия), антиядерное движение  
«Невада–Семипалатинск» могло послужить фундаментом для народного экологического 
движения. Завершив свою краткосрочную задач в течении двух лет (1989-1991г.-закрытие 
полигона), движение способствовало росту экологических организаций по республике, 
приоритетом деятельности  которых служили: изучение и ликвидация последствий 
испытательных  полигонов, территорий с неблагоприятной экологической ситуацией, 
привлечение и формирование общественного мнения, «экологизация» мышления, внедрения 
систем экологического образования. В начале 90-х гг. возникает несколько крупных 
экологических неправительственных организаций, главным образом, в Алматы, в Караганде, 
Семипалатинске, Усть-Каменогорске. 

Рост ознакомительного сектора ознаменовался победой антиядерного движения  
«Невада – Семей» (закрытие семипалатинского полигона).На выборах 1990г. в Верховный 
Совет Казахстана были выдвинуты и избраны 90 депутатов от республиканских 
общественных организаций. В 1989г.была организованна Ассоциация независимых 
объединений (АНООК). В нее вошли около 20 клубных демократических общественных 
организаций самого различного толка: «Желтоксан» (участники декабрьских событий, лидер 
Хасен Кожахмет), антитоталитарный историко-просветительский  «Мемориал», «Зеленый 
фронт»,  «Некст – Стоп», независимы профсоюз  «Отрар»  (лидер – Евгений Глебов)[3]. 

В 1991 году Верховный Совет КазССР принимает закон  «Об общественных 
объединениях Казахской ССР», который открыл возможности для реализации различных 
гражданских инициатив. 

Наиболее важным является этап развития НПО сектора в суверенном Казахстане. В 
1994 году в Казахстане формируется одна из первых информационных сетей«Центрально 
Азиатская Сеть Устойчивого Развития» CASDIN, представляющая собой информационно-
методологический  бюллетень в совокупности с одним из первых Ресурсных Центров для 
общественных объединений с широким спектром услуг. Бюллетень для общественных 
объединений, государственных деятелей и общественности распространялась по 
Центральной Азии (тираж от 600-700 экз.)  являясь для многих региональных общественных 
объединений одним из основных источников информации. Однако  финансированием 
различных общественных объединений, фондов,  некоммерческих учреждений и 
организаций занимались исключительно зарубежные структуры. Такое положение 
объяснялось тем, что в республике не было целостной системы взаимодействия и 
сотрудничества государства и общественные объединения. Не существовало правового поля, 
в рамках которого действовали бы неправительственные организации. К тому же 
экономическое положение не позволяло республике оказывать общественным организациям 
финансовую поддержку. Но уже в 1996 году в Казахстане был принят закон  «Об 
общественных объединениях». Документ определил основные правила деятельности НПО. 
Затем появился республиканский Закон  «О не правительственных организациях». По мере 
возможности государство смягчало условия работы общественных объединений и 
одновременно  пыталось наладить более тесное сотрудничество с неправительственными 
организациями.  

Надо сказать, что и общественные объединения в марте 2000 года сделали большой 
шаг для сближения с государством.  Тогда была создана конфедерация неправительственных 
организаций Казахстана (КНОК). Ее учредителями стали 30 общественных объединений и 20 
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республиканского масштаба. КНОК провозгласила своей целью тесное взаимодействие с 
властью для более эффективной работы общественные объединения и для лоббирования в 
парламенте и правительстве республики законопроектов, отвечающих интересам 
неправительственных организаций. Далее следовало принятие закона «О некоммерческих 
организациях» (2001г.), а также Концепции государственной поддержки общественных 
объединений на 2003 – 2005 гг.,  на основе которой были разработаны основные программы, 
которые в настоящее время реализуются. Также в 2003году был проведен Гражданский 
форум с участием Президента РК Н.А.Назарбаева. В 2004г. был принят Закон РК  «Об 
общественных объединениях». В  апреле 2005года был принят закон  РК О «О 
Государственном социальном заказе»[4]. 

Количественный рост неправительственного сектора привел к тому, что начало 
функционировать около 5000 неправительственных организаций. Сегодня в «третьем 
секторе» стали работать на постоянной основе около 35 тысяч человек и около 100 тысяч 
человекдобровольцев. 

Анализ развития неправительственных организаций Казахстана показывает, что в 
настоящие время сложились достаточно  устойчивые группы неправительственных 
организаций  по разным направлениям: экологический -15%, детские и молодежные -13,6%, 
женские -13, 3% , медицинские-13,1%,  в области культуры,искусства,  науки, образования – 
12, 5%, правозащитные -7,6 %  по социальной защите -6,8%, по поддержке общественных 
инициатив-6%, многопрофильные-4,7%, общества инвалидов-4,4%, по реабилитации детей 
инвалидов -3%[5]. 

В странах, где признается частная собственность, и существует или формируется 
рыночная экономика, все же множество юридических лиц принято подразделять на три 
сектора. 

Первый сектор - объединяет государственные и муниципальные организации, то есть  
организации, имущество которых находится в государственной или муниципальной 
собственности.  

Второй сектор – частные коммерческие организации, то есть организации, 
преследующие  извлечение прибыли,  в качестве основной целей своей деятельности, и 
имущество которых не находится в государственной или муниципальной собственности 

Третий сектор – частные некоммерческие организации. Первым отличительным 
признаком этих организаций является то, что они не имеют извлечение прибыли в качестве 
основной цели своей деятельности и не распределяют  полученную прибыль среди своих 
участников. Второй отрицательный признак – имущество этих организаций не находится в 
государственной или муниципальной собственности.  

Эти три сектора называются соответственно Государственным, Коммерческим и 
Некоммерческим. Следует иметь в виду, что казахстанское законодательство делит все 
множество юридических лиц на два больших класса: коммерческие и не коммерческие 
организации.   

Теоретические предпосылки развития третьего сектора в Казахстане. Особенности 
социально-экономических процессов, протекающих в сегодняшнем Казахстане, 
предоставляют возможность взглянуть на проблемы формирования и функционирования 
третьего сектора в позиции, которая в западной теоретической традиции не нашла, в силу 
ряда причин, достаточного числа сторонников и приверженцев. Представляется вполне 
естественным, что различные социальные системы вырабатывали разные теоретические 
языки своего самоописания, которые, по этим причинам, оказывались далеко не так 
универсальны, как это предполагалось в процессе их создания.  

В рамках этого подхода социальное воспроизводство представляет собой сферу 
жизнедеятельности общества, где происходит поддержание, восстановление и развитие 
возможностей и способностей человека как природного (биологического) и социального 
существа. Иными словами -это сфера, обеспечивающая приобретение и сохранение тех 
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человеческих качеств, которые позволяют людям адекватно выполнять требования,  
предъявляемые им обществом.  

Сфера социального воспроизводства как развитая и организованная в масштабах всего 
общества сторона его целостной жизнедеятельности является одним из двух важнейших 
подразделений общественного производства взятого в целом. Другое подразделение- 
собственно производство материально-вещественных условий существований общества, 
реализующееся в товарной форме. Оба эти подразделения в современном обществе 
объективно находятся в сложных и не вполне равноправных взаимоотношениях.  

Так, с одной стороны, именно в этой сфере материального производства создаются 
условия и предпосылки для самого существования сферы социального воспроизводства. 
Последняя функционирует и может функционировать только за счет части стоимости, 
произведенной в материальном производстве. Но, с другой стороны, именно в этой сфере 
материального производства происходит основной процесс использования и потребления 
человека как продукта социального производства. И успешность, продуктивность товарного 
производства зависит главным образом от того, какими свойствами и качествами сумела 
наделить человека сфера социального производства. Но это лишь в конечном счете. А в 
действительности существует отчетливая тенденция, в соответствии с которой материальное 
производство всегда стремится недовозместить услугу и труд, осуществленный в 
воспроизводственной сфере, и направить, таким образом, сэкономленные средства на свои 
внутренние нужды.  

В условиях государственно-социалистической системы это явление получило 
название “остаточного принципа” финансирования социальной сферы. Попытки изучения 
его природы носили случайный характер.  Достаточно развернутого научного осмысления 
данного явления в ту пору и не требовалось. Казалось, что, обозначив его негативный смысл, 
совсем нетрудно выработать рецепты, т. е.  найти виноватых. В научных кругах до сих пор 
сохраняются рецидивы подобного отношения к данной проблеме.  

Однако, с течением времени, эта неофициальная форма перераспределения начинает 
приобретать вполне институциональные черты. Она начинает внутренне 
дифференцироваться, специализироваться и объединяться,вырабатывать собственные 
правила, обрастать профессиональной инфраструктурой и заявлять о себе как о гражданском 
институте, действующим независимо и наряду с учреждениями государства и рынка.  

Сегодня для большинства развитых стран он представляет собой такой общественный 
институт, который сформировал механизмы социального взаимодействия, способы 
разрешать обозначенные выше противоречие наименее конфликтным образом. Эти 
механизмы приобрели соответствующую форму, были возведены в степень социально 
одобряемых и поддерживаемых. Для них были сформированы такие экономические условия, 
которые позволяют им выполнить принятые на себя функции наравне и в сотрудничестве с 
государственными и экономическими структурами. Это институт, посредством которого все 
три стороны (государство, предприниматель и рядовой человек) оказываются связанными 
системой отношений, позволяющей решать вопросы воспроизводства совместно на основе 
гибкой системы договоренностей. Реальные формы соответствия существования третьего 
сектора в разных странах являются, с нашей точки зрения, итогом разрешения длительных 
противоречий и компромиссов между государством, рыночными субъектами и самими 
гражданами по поводу их доли ответственности и меры у участия в социальном 
воспроизводстве.  

При таком подходе можно утверждать, что третий сектор как сфера, где 
осуществляется негосударственное и нерыночное социальное воспроизводство, представляет 
собой общественный институт, который начал формироваться в последнее столетие в 
странах западной цивилизации для того, чтобы уравновешивать отношения между двумя 
основными производственными подсистемами общества на более или менее эквивалентных, 
партнерских основах. При этом он стремится соединить достоинства государственной и 
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рыночной форм организации социального воспроизводства и снизить некоторые присущие 
им негативные эффекты.  

С экономической точки зрения третий сектор это посредник между двумя 
важнейшими подразделениями общественного производства материально-вещественными 
(товарным) и социально- воспроизводственным (товарным лишь отчасти). Однако его 
посредническая роль не нейтральна. Он, безусловно, защищает и отстаивает интересы 
социального сектора. В то же время его участники, как правило, принадлежать обоим видам 
производств.  

Третий сектор это посредник между рынком и государством. Общественный 
институт,  который действует по своим правилам, не являющимися не административными, 
ни рыночными. Однако,  и в данном случае, гражданский статус участников подразумевает 
одинаковую их правоспособность, как в административно – политической, так и в 
экономической сферах[6].  

Подобное положение третьего сектора позволяет ему справляться с целым 
комплексом таких сложнейших социальных задач, как: 
- привлечение дополнительных ресурсов общества в сферу социального воспроизводства, 
при помощи иных, помимо налоговых, механизмов; 
мобилизация имеющихся ресурсов на более справедливых с общественной точки зрения 
принципах и направлениях их распределения; 
- воздействие на оперативное перераспределение средств в соответствии с меняющийся 
социальной ситуацией и возникновением новых проблем; 
- реализация новаторски социальных программ, т.е. программ, которые еще не имеют 
общепризнанного статуса и всеобщей поддержки. Выполнение этой задачи способствует 
развитию и совершенствованию самой системы и качества социального производства. При 
этом, зачастую, осуществление подобных программ производится без мобилизации 
дополнительных общественных средств, за счет собственных моральных и 
интеллектуальных ресурсов и использования уже имеющейся инфраструктуры. 

Если использовать такой подход, то и в Казахстане функционирование третьего 
сектора в его нынешних формах является результатом разрешения определенных 
социальных противоречий между государством, рыночными субъектами и самими 
гражданами. При этом характеристика этих противоречий и способов их разрешения 
обусловливает специфику того, что фактически представляет собой сегодня третий 
сектор[6]. 

Кризис в экономической и политической сферах обостряет старые и способствует 
появлению новых социальных проблем. Государство сегодня уже отказалось от многих 
функций патронажа или выполняет их по-иному, хотя потребность в социозащитной  
деятельности сохраняется и даже расширяется. Очевидно, что система государственной 
социальной защиты объективно не способна справиться с решением огромного комплекса 
накопившихся и постоянно возникающих новых проблем и выполнением безмерно 
расширяющегося объема функций, обусловленных вхождением в рынок. Кто-то должен 
взять на себя эти функции, однако их распределение между государством и обществом до 
сих пор остается неопределенным. 

НПО - это Неправительственная некоммерческая организация, которая не ставит 
получение прибыли от своей деятельности, направленной на социально значимые изменения 
основной целью, либо, получая доход, направляет его на развитие, своей организации и 
деятельности, а не на распределение среди своих членов[7]. 

Когда группа граждан объединяется для решения увиденной социальной проблемы, 
т.е. решает создать общественные объединения, то, прежде всего, согласно законам РК, она 
должна быть официально зарегистрирована как юридическое лицо. Это означает, что у неё 
должен быть устав, определенная структура и орган управления. 
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Таким образом, задачей общественных объединений является решение социальных 
проблем общества.Вовлечение граждан в процесс решения этих проблем - самостоятельно 
или совместно с коммерческими и государственными организациями.  

В решение этой задачи есть очень важное направление, которое называется 
"эдвокаси" (англ. - защита, пропаганда) и заключается в вовлечении граждан в процесс 
принятия решений органами управления на всех уровнях государственной власти[8]. 
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Ғылыми білімнің заманауи деңгейі басқарудың жалпы заңдары туралы ғылым – 
кибернетиканы алға қояды. Бұл термин грек – кормчий, теңгерімді реттеуші, басқарушы 
сөзінен шыққан. Кибернетика, адамзат білімінің саласы ретінде бірқатар ұмытылып қалды 
жəне тіпті негізсіз сын, остракизм, сыни ойларды айтуына түсті. 

Кибернетика педагогикалық басқарудың негізіне салынған қағидаларды жасақтады. 
Бұл қағида оқыту үрдісін өз бетінше басқарылатын жүйе ретінде қарауға мүмкіндік береді. 
Оқыту үрдісі екі блок түрінде көрсетіледі: 

а) Басқарушы – педагогикалық ұжым; 
ə) Басқарылатын – оқушылар контингенті (оқушылар, студенттер, курсанттар, БЖСМ 

тəрбиеленушілері жəне басқ.). 
Барлық типтегі мектептерді басқарудың түпкілікті нəтижесі (мектеп-гимназия, 

мектеп-лицей, кəсіптік техникалық мектеп, мектептен тыс мекемелер жəне т.б.) – бұл жалпы 
білім беретін жəне кəсіби даярлаудың нақты деңгейі бар адамның жан-жақты жəне үйлесімді 
дамуы. 

ЖББОМ түгел басқару жəне жетекшілік ету ең дайындалған оқушылардың ішінен 
тағайындалатын мектеп директорымен жүзеге асырылады. Мектеп директоры мектеп 
ұжымының ұйымдастырушысы жəне басқарушысының барлық міндеттерін өзіне алады. Ол 
мектептің түгел тəрбиелеу жəне оқыту жұмысын ұйымдастыру үшін дербес жауапты болады. 

Мектеп директорының міндеттеріне сабақтар мен сыныптан тыс сағаттарына кіру 
жəне талдау кіреді. Мектеп директоры өзінің орынбасарларына: оқу ісі жөніндегі 
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меңгерушісі, оқудан тыс тəрбиелеу ісі ұйымдастырушы – меңгеруші; Пионер вожатыйлар 
(«Ұландар»), мұғалімдер, сынып жетекшілері, медициналық ұжым, шаруашылық 
меңгерушісі жəне басқ. əдістемелік көмек те көрсетеді. 

Мектеп директоры мектептің педагогикалық кеңесін басқарады. Əскери-
отансүйгіштік жəне дене шынықтыру-бұқаралық жұмыстың ұйымдастырылуына жауапты 
болады. Мұғалімдермен бірігіп, оқушылардың ата-аналары арасында жетекші педагогикалық 
білімдерді енгізу бойынша насихаттау жұмысын жүргізеді. Мысалы, ОТҮ тəрбиелеудің 
дəстүрлі емес əдістерін пайдалану немесе бастауыш сыныптардың сабақтарында көрнекілік 
қағидаларын пайдалану, тəрбиелеу мен оқытудың басқа да өзекті мəселелерін қарайды. 

БЖСМ, БЖОСМ, ОДО жəне басқа мектептен тыс мекемелерінде тəрбиелеудің 
нəтижелі құралы ретінде Олимпиада Чемпиондарының (Гусман Косанов, Амин Туяков, Илья 
Ильин, Майя Манеза, Степан  Ульянов жəне басқ.) өмірбаянын пайдалануға байланысты 
мəселелерді қарастырған жөн. 

Директордан басқа ЖББОМ оқыту жəне əдістемелік жұмысты оқу ісінің меңгерушісі – 
директордың ОТІ жөніндегі орынбасары ұйымдастырады. Оқу ісінің меңгерушісі оқу ісінің 
(сабақ кестесі, оқыту жоспарлары, бағдарламалар, ашық сабақтар жəне т.б.) жағдайы үшін 
жауапты болады. 

Оқу ісінің меңгерушісі сабақтар мен сыныптан тыс шараларының өткізілуін 
бақылауды қамтамасыз етеді, мұғалімдердің жұмысын бақылайды, оларға əдістемелік көмек 
көрсетеді. 

Оқушылармен тəрбие жұмысын жүргізуге сыныптан тыс жəне мектептен тыс 
жұмысты ұйымдастырушысы (Т/і меңгерушісі) жауапты болады. Сыныптан тыс жəне 
мектептен тыс жұмысты ұйымдастырушы дене шынықтыру ұжымының жұмысына қатысып, 
осы жұмысқа түгел педагогкалық ұжымды, басқарушы ұйымдарды, ата-аналарды жəне тіпті 
жоғары сынып оқушыларын да тартады. 

Мысалы: 
Пəн мұғалімдерінің əрқайсысы мектептегі қызметтің нақты түрлеріне жауапты 

болады: 
а) География жəне биология пəндерінің мұғалімдері оқушылардың экологиялық 

тəрбиесін нəтижелі басқарады, туристтік сапарларды жəне туған өлке бойынша экскурсиялар 
ұйымдастырады. Оқушылардың экспедициялар мен туристтік сапарлардың қорытындылары 
бойынша баянаттары мен хабарламалар бар баяндамаларын даярлайды; 

ə) Тарих жəне əдебиет, орыс жəне қазақ тілдері пəндерінің мұғалімдері тарихи жəне 
əдеби өлкетану бойынша жұмысты нəтижелі басқарады (А.С. Пушкин, Л.Н. Толстой, Н.Г. 
Короленко  Оралда) В.П. Правдухин жəне оның романы - «Жайық теңізге ағады», повесті - 
«Адамдар, орман жолы, мылтық» немесе «Приуралье – Сталинград майданының ең жақын 
тылы» (П.Р. Букаткин) жəне басқ. Приуралье спортшылары ҰОС жылдары Отан үшін 
күресте (1941 – 1945) – М.О. Даупаев жəне басқ; 

б) Шет тілдері мұғалімдері іскерлік байланыстар орнатады, оқушылардың шетелдік 
құрбылармен хат алмасу жүргізеді, интернационалды тəрбиелеуді жүзеге асырады, өз 
бетінше шет тілдерін үйренуге, алыс шетел мемлекеттерінің (ФРГ, Израиль, АҚШ, Англия 
жəне басқ.) мəдени жəне экономикалық байланыстарды зерттеуге тартады; 

в) Еңбек мұғалімдері оқушылармен бірге қарапайым дене шынықтыру жабдығы мен 
құрал-саймандарды жасайды (шаңғылар, таяқтар, бастауыш сынып оқушыларына арналған 
шаңғылар, ату нысаналары жəне т.б.); 

г) Дене шынықтыру пəнінің мұғалімдері оқыту бағдарламасын орындауға, 
оқушылардың өмірлік қажетті білім, білік жəне дағдыларын меңгеру үшін жауапты болады. 
Оқушылармен санитарлық-гигиеналық талаптарын сақтауын, спорттық жарақаттар мен 
жазатайым жағдайлардың алдын алуына қол жеткізеді. Мектептің дене шынықтыру 
ұжымының жұмысыг бағыттайды (3 сур. Қар.), СӨС насихаттайды. «Президент тестілері» 
нормативтерін даярлау жəне қабылдауды, мектептен тыс сайыстарға қатысуды жəне т.б. 
ұйымдастырады; 
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ғ) АƏД жетекшісі əскери-қолданбалы спорт түрлері (биатлон, спорттық бағыттау, ату 
дайындығы) бойынша кружоктар мен секциялардың жұмысын, əскери-қолданбалы спорт 
түрлері бойынша сайыстарға қатысуды ұйымдастырады. 

ж) Тəрбиелеуді, физикалық тəрбиені ұйымдастыру жоспарында ерекше орын сынып 
жетекшісіне беріледі, олар сынып ұжымы барлық мүшелерінің СӨС тартылуына қол 
жеткізеді, денелерін дұрыс ұстағандарын, гигиеналық талаптарды сақтағандарын 
қадағалайды, зиянды əдеттерді жояды, СӨС насихаттайды жəне басқ. 

Мектептерде ОТҮ басқару мəселелерінде ерекше рөл дене шынықтыру ұжымы 
Кеңесіне беріледі, ол Кеңеске 7 – 9 оқушы сайланады. Олардың арасынан ДШжС ұжымы 
Кеңесінің төрағасы мен оның орынбасары шығарылады. 

Жалпы жиналыспен қызмет секторларының саны мен қызмет түрлері (ДШжС үгіттеу 
жəне насихаттау, Бұқаралық спорт түрлері мен Президент тестілер нормативтерін қабылдау, 
Спорт төрағалар алқасы, Ғылыми қоғам жəне басқ.) (сұлбаны қар.). 

Ұжымның жалпы жиналысының мəселелерін күн тəртібін талқылауға 
қатысушылардың 2/3 (75%) дауысымен қабылданған шешімдер қабылданған болып 
саналады. 

ДШжС мамандарының қызметіндегі педагогикалық басқарудың ерекшеліктерін 
қараған кезде бірінші кезекті мектеп мұғалімдерін ерекше атау қажет. Сол кезде 
мұғалімдердің қызмет ету аясы қағидамен анықталғанға қарағанда əлде қайда кең екенін 
атап өту қажет. 

Сабақтар жүргізілетін жер бойынша дене шынықтыру мұғалімдері түрлі нысандарда 
еңбек етуі мүмкін – бұл спорт алаңдары да, спорт залдары да, жүзу бассейндері де, 
мектептен тыс ашық жерлер де (шоқ тоғай, орман, ашық өріс, мектеп алаңы, стадиондар 
жəне т.б.) болуы мүмкін. 

Дене шынықтыру пəнінің мұғалімдері, белгілі болғандай, үлкен бұқаралық жұмыс 
жүргізеді. Түрлі жастағы, түрлі спорттық-техникалық дайындық деңгейлі, спорттық 
қызығушылықтардың түрлі деңгейлі 200 – 300 адамға дейін қамтитын дене шынықтыру 
активін таңдап, тəрбиелейді. 

Мұғалімнің дене шынықтыру активіне кіретіндер: сынып дене шынықтыру 
ұйымдастырушылары, спорт төрешілері мен команда капитандары, қоғамдық 
жаттықтырушылар мен бұқаралық шараларды ұйымдастырушылар, дене шынықтыру 
кеңесінің қызметтің əр түріне (үгіттеу жəне насихаттау, спорт төрешілер алқасы, кружоктар 
мен секциялар жетекшілері) жауапты мүшелері. 

Дене шынықтыру пəнінің мұғалімдеріне сынып жетекшілері, ата-аналар активі, 
мектеп шевтері, қиын жасөспірімдер, айқын көрінетін девиантты мінез-құлықты балалармен 
үлкен жұмыс жүргізуге мəжбүр болады. 

Жоғарыда айтылғандардың барлығы келесі қорытынды жасауға мүмкіндік береді: 
1. Оқу орындардағы дене шынықтыру жəне спорттың дамуының заманауи деңгейі 

кибернетика – басқарудың жалпы заңдары туралы ғылым саласында едəуір білік пен 
білімнің болуы талап етеді, өйткені мұғалім еңбегінің нысаны адам, ал педагогикалық 
еңбектің мақсаты адамды өзгерту болып табылады. Жақсы педагог əрдайым оқушылар, 
мұғалімдер мен оқушылардың ата-аналары ұжымының алғыстарына бөленеді. Мұғалім 
еңбегінің құралдары – оның сөйлеуі, ойлауы, жігері, кəсіби құзыреттілігі. 

2.  барлық типтегі оқу орындарының қызметінде спорт түрлері бойынша 
жаттықтырушылардың еңбегі кеңінен пайдаланылады. Бұл жұмыс, əдетте, оқудан тыс 
уақытта жүзеге асырылады. Кейде мектеп мұғалімінің қызметі спорт жаттықтырушысының 
қызметімен ұштасады. Мұғалімдер жиіекі-үш спорт секциясын (спорттың ойын түрлері, 
қысқы спорт түрлері, күрес жəне басқ.) жетелейді. 

Бұрыңғыдай, командаларда Ұлы Отан соғыс Батырлары, кіші аумақ соғыстарының 
Батырларын жəне басқ. өмірбаянын біледі жəне есте сақтайды (М. Мəметова, А. 
Молдағұлова,  Н. Абдиров, жəне басқ.). Алайда əлеуметтік зерттеулермен анықталғаны (Ю. 
Сысоев, А. Малышев жəне басқ.) Батырлардың өмірбаяндарынан мəліметтер тіпті 
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толығымен жоқ. Мысалы, 1941 жылдың қыркүйек айында Александр Матросов қорғаныс 
наркомына хат жазғанын көптеген адам білмейді, онда: «Құрметті товарищ Нарком! Сізге 
хат жазып отырған Уфа қаласынан шыққан қарапайым жұмысшы жігіт...» Соңында 
А.Матросов Мəскеу қорғанысына қатысу үшін Батыс майданына жіберуді сұрайды. Тағы бір 
мысал. «Біздер оны көтеріп алған кезде, - деп рота командирі В.Воробьев еске алады, - 
амбразураға ұмтылар алдында ол жаудың үнін өшіру үшін барлық мүмкіндіктерін 
тауысқанын байқадық». Автоматта бір де оқ-дəрі қалмаған, ал белдігінде бірде бір гранат 
қалмаған. «Міне мұндай жағдайда Александр Матросов ең соңғы əрекетке – біздің жеңісіміз 
үшін өмірін қиюды ұйғарды». 

Мүмкін қалалық жəне облыстық дене шынықтыру жəне спорт басшылары ҰОС 
Батыры Мəншүк Мəметованың сыйлығына сайысты бастар алдында барлық қатысушы 
командалар Отан үшін жанын қиған батыр қыздың мұражайына баратын кездегі əрекеттері 
дұрыс шығар. 

 
Қорытынды: 

1. Бүгінгі күнде басқару ғылымы (кибернетика) үлкен жетістіктерге жетті, ол 
мектептер мен дене шынықтыру – спорт бағытындағы мекемелерді (БЖСМ, 
БЖОСМ ОР, ОДО), мекемелер мен кəсіпорындар ДШжС ұжымдарын басқару 
үрдісінде қолданылады; 

 

2. ЖББОМ үлгісінде басқару мктептердің дене шынықтыру ұжымының – ДШжС 
ұжымы Кеңесінің, сынып жетекшілері, меңгерушілер мен мектеп директорларының 
қызметінде көрінеді; 

3. Басқару ғылымын əрі қарай дамыту барлық деңгейдегі ДШжС мамандарының 
кəсіби келбетіне оң əсер көрсететіні сөзсіз.  
 

Пайдаланылған əдебиеттер тізімі: 
 

Педагогикалық басқару. Педагогика кіт. Дене шынықтыру институттарына арналған 
оқулық. В.В. Белорусова жəне И.Н. Решетеньнің редакциясымен. – М., ФиС, 1984, бет. 263 – 
272; Мұғалім жəне жаттықтырушы оқыту-тəрбиелеу үрдісін басқару жүйесінде. Сонда бет. 
272 – 283; М.В. Прохорова жəне басқ. Дене шынықтыру педагогикасы. Оқулық. – М., Жол 
Альянс, 2006, бет.91 – 104. 

 

СЫРЫМ АУДАНЫ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫНЫҢ ТЕРРИТОРИЯЛЫҚ 
ДИФФЕРЕНЦИЯСЫНЫҢ ФАКТОРЛАРЫ МЕН ЖАҒДАЙЛАРЫ. 

Мендигалиев Б.С. 
 

Батыс Қазақстан инновациялық- технологиялық университеті, Орал 
 

Ауыл шаруашылығының территориялық дифференциациясы екі үлкен топқа 
біріктіріледі: 1) табиғи жағдайлар; 2) əлеуметтік-экономикалық факторлардың əсерімен 
анықталады. 

Табиғи жағдайлар. Сырым ауданы БҚО шығысында орналасқан жəне облыстың 7,9% 
аумағын ала отырып, территориясы 11,9 мың.шаршы шақырымды құрайды. [1]. 

 1967 жылы Н.И. Котиннің жүргізген аймақтық бөліну сызбасына сəйкес БҚО 
территориясы үш аймаққа: дала, шөл-дала (жартылай шөл) жəне шөл бөлінеді. Өз кезегінде 
дала аймағы қоңыржай-құрғақ дала жəне құрғақ дала аймақ астыларына бөлінеді. 
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Табиғи-климаттық жағдай бойынша Сырым ауданы Шолақ-Аңқаты ауылдық 
округінің солтүстік бөлігі қоңыржай-құрғақ дала аймақастында орналасқан. Сырым ауданың 
орталық бөлігі дала аймағының құрғақ дала аймақастында, ал оңтүстік бөлігі жартылай 
шөлейт аймағында орналасқан (1 -сурет). 

 
1-сурет.Сырым ауданының табиғи аймақтары мен аймақастылары [3, 6 б.: бойынша автор 

құрастырған] 
Қоңыржай-құрғақ дала аймақастында Сырым ауданының аз бөлігі ғана орналасқан (1-

сурет). 
Қарастырылып отырған аймақасты гидротермиялық коэффициенті 0,5-0,6-ға тең жəне 

белсенді температура жиынтығы ( +100 жоғары) – 27000 – 28000 тең болатын өте құрғақ жылы 
агроклиматтық ауданға енеді. Ауаның орташа жылдық температурасы оң қаңтарда -14,80 
жəне шілдеде +22,50 яғни 4,40 құрайды. Абсолютті температура минимумы минус 430, ал 
максимумы +420 тең. Белсенді вегетация кезеңінің ұзақтығы 150-155 күнді, ал жалпы 
өсімдіктердің вегетациясының кезеңі (температуралық аралық +50) 180 күнді құрайды. 
Ауылшаруашылықтық дақылдардың өнімділігін шектейтін климаттық фактордың негізі 
ылғал жағдайы болып саналады. Жылына орта есеппен 300 мм шамасында жауын-шашын 
түседі, ылғалды жылдары ол көлем 400-500 мм дейін өседі, ал құрғақ жылдары 140 мм жəне 
оданда төмен көлемге дейін қысқарады [3, 8-9 бб.]. 

Құрғақ дала аймақастында Сырым ауданының территориясының орташа жəне көп 
бөлігі енеді (1-сурет). 

Құрғақ дала белдеуасты толығымен өсімдіктерінің вегетациялық белсенді кезеңінің 
гидротермиялық коэффициенті 0,3-0,5 жəне жалпы температурасынан +100 жоғары – 28000 – 
30000 болатын құрғақ өте жылы агроклиматтық ауданға енеді. 100 температурасынан жоғары 
болатын жағдайдың ұзақтығы 155-160 күнді құрайды. Жылдық жауын-шашын көлемі 220-
230 мм шегінде өзгеріп тұрады, ал өсімдіктердің белсенді вегетациялық кезеңінде 120-130 
мм аралығында өзгереді. Тұрақты қарлы жабынды кезең 110-120 күнді құрайды. Онкүндік 
биіктіктің қарлы жабындысы орташа есеппен 20-25 см құрайды. Қардағы су қоры 75-90 мм 
[3, 16 б.]. 
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Демек, қоңыржай-құрғақ дала аймақасты қарағанда өсімдіктердің жылумен 
қамтамасыздығы мұнда жақсы, ал ылғалмен қамтамасыздығы нашар (1-сурет).  

Топырақтың ылғалдылық жағдайы рельеф ерекшеліктерімен тығыз байланысты. 
Көктемде еріген қар суларымен жəне айтарлықтай бөлігі ағын суларымен толтырылатын 
дала құздары, ойпаттары мен жайылымдарының топырақтары ылғалдылығы жақсырақ 
болады. 

Территорияның геоморфологиялық ерекшеліктері жəне онымен байланысты 
ылғалдың əртүрлі жағдайлары топырақ-өсімдік жамылғысының əр трүлілігін, топырақтың 
əртүрлі типтері мен əртүрлі ылғалдың қатарларына ауысуын анықтайды. 

Жартылай шөлейт аймағы Сырым ауданы территориясының Жымпиты ауылының 
оңтүстік жағын қамтиды (1-сурет). 
 Жартылай шөлейт климаты  дала климатына қарағанда континентальды жəне 
құрғақтау. Жинақтық температурасы кезең бойынша 100-3000-33000 жəне гидротермикалық 
коэффициенті-0,3-0,4 болатын құрғақ қоңыржай-ыстық агроклиматтық ауданға енеді. 
Ауаның орташа жылдық температурасы 5,8-ге дейін өседі. Оңтүстікке қарай орналасуына 
қарамастан қыстық температура төмен болып қала береді жəне 24,40 құрайды. Абсолюттік 
максимумның +440 өсуіне байланысты, дайын амплитуда температурасы 370 өседі. Жылдық 
көлем 215 мм қысқарады [3, 18-19 бб.]. 
 Сырым ауданы территориясының топырақ жамылғысы күңгірт-қоңыр, қоңыр, ашық 
қоңыр, шалғынды-күңгірт-қоңыр, ашық шалғынды қоңыр, шалғынды топырақ типтері, 
сонымен бірге сортаң жəне құм болып келеді. Топырақтың əртүрлі типтерінің аумағы мен 
үлесі  кестеде көрсетілген. 
1 кесте. – Сырым ауданы территориясындағы топырақтың жеке түрлерінің аумағы 
мен үлесі 

 
№ Топырақ типтері аумағы, мың. 

га 
Үлесі , % 

1 Күңгірт-қоңыр 127 11 
2 Қоңыр 171 14 
3 Ашық-қоңыр 63 5,3 
4 Күңірт шалғынды-қоңыр 269 23 
5 Ашық шалғынды- қоңыр 149 12 
6 Шалғынды 57 5 
7 Сортаң 315 26 
8 Құм  15 1,3 
 Ауданның жалпы аумағы 1189  

Дерек көзі: [3, 13-14 бб.]. 
 
Күңгірт-қоңыр топырақтар қоңыржай-құрғақ дала аймақастында орналасқан. Сырым 

ауданының солтүстігінде күңгірт-қоңыр топырақтар карбонатты типтегі болып табылады. 
Топырақтар негізінен ауыр механикалық құрамды болып келеді. Бұл топырақтың өсімдік 
жамылғысы бозды формацияның петрофитті нұсқасы болатын бозды-бетегелі ассоциациялы 
болып табылады. Сырым ауданының күңгірт-қоңыр топырақтары ең жақсы жыртыға 
жарамды жерлер болып саналады. 

Қоңыр топырақтар жусанды-бозды-бетегелі өсімдік жамылғысымен грунт суы (8 м 
тереңдікте) терең орналасқан тегіс көтерілген жазықтықты алып жатыр. Күңірт-қоңыр 
топырақтан ол гумустық горизонтының қуаттылығы төмендігімен - 40-50 см ерекшеленеді, 
гумустың құрамы 2-ден 5% аралығында өзгереді  [3, 17-18 бб.]. Қоңыр топырақтар Сырым 
ауданының барлық жерінде таралған. 

Ашық-қоңыр топырақтар жусанды-бетегелі топпен қалыптасады. Бұл топырақтар 
сапасы жоғары емес гумуспен (1,5-2%) жəне жетерліктей гумустық горизонтының 
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қуаттылығы – 45-55 см сипатталады [3, 20 б.]. Ашық-қоңыр топырақтар құрғақ дала жəне 
жартылай шөлейт аймағында таралған. 

Шалғынды-қоңыр топырақтар негізгілермен (күңгірт-қоңыр, қоңыр, ашық-қоңыр)  
үйлесе отырып, барлық табиғи аймақтарда таралған. Бірақ барынша ол құрғақ дала 
аймақастында дамыған. Қоңыржай-құрғақ дала аймақастында шалғынды-қоңыр күңгірт 
топырақтар, ал құрғақ дала аймақастында шалғынды-қоңыр ашық топырақтар кездеседі. 

Шалғынды топырақтар ескі өзен алқаптары мен жайылымдарда əртүрлі-шалғынды 
өсімдіктер арқылы грунт суы онша терең емес жəне көктемгі еріген қар суы болатын  
жағдайда қалыптасады. Гумус жиегінің қуаттылығы 55-65 см, ал гумустың жоғары 
қабатындағы көлемі – 4-6% құрайды. Шалғынды топырақтар құрғақ дала жəне жартылай 
шөлейт аймағында кездеседі [3, 17 б.]. 

Сырым ауданында үлкен көлемде сортаңдар таралған, яғни табиғи аймақтың 
барлығында кездеседі. Сырым ауданының оңтүстігі жартылай шөлейт аймағында құмдар 
орын алған. Сортаңдар мен құмдар ең төмен агротабиғи потенциалға ие. 

Халық шаруашылығының игілігіне  жер беті суын көбірек пайдаланады. Ал олардың 
ішінде өзен суының маңызы өте зор. 
 Сырым ауданындағы негізгі өзендер-Өлеңті, Бұлдырты, Шідерті, Есенаңқаты, 
Жымпиты. Бұл өзендер негізінен қар суынан қоректенеді. Жаз кезінде түсетін жауын-шашын 
өзендердің су режиміне көп ықпалын тигізбейді. Өйткені олардың көбі топырақтын беткі 
қабатына сіңіп, ауаға буланып кетеді. Күзгі жаңбыр белгілі бір мөлшерде өзен суының 
деңгейін толықтырады. 
 Өлеңті – Жайық алабындағы  өзен. Сырым жəне Ақжайық аудандары жерімен ағады. 
Ұзындыңы – 229 км. Су жинайтын алабының аумағы 4,1 мың км2. Бастауын Орал алды 
үстіртінің оңтүстігіндегі бұлақтардан бастау алып, Ақжайық ауданындағы Тұздыкөл көліне 
сəл жетпей (10-15 км) Жыланды ауылы маңында жерге сіңіп жоғалады. Анғары жоғары 
ағысында тар, орта жəне төменгі бөлігінде 200 м-ге кеңейеді. Қар, жауын-шашын суымен 
толығады. Наурыз,сəуір айларында тасып, жазда шағын қарасуларға бөлініп қалады. 
Жылдық орташа су ағыны 3,06 м3/сек. Өлеңтіге  бірнеше кішігірім өзендер құяды. Ең  үлкені 
– Шідерті өзені. Өзенге  Қособа ауылы тұсында көлемі 172 мың м3 жəне  сағасында көлемі 
2480 мың м3 болатын бөген салынған. Суымен жайылым мен шабындық егістік суарылады. 
Өзенде қарабалық, табан, шортан, алабұға  тағы басқа балықтар бар. 

Сарқырама – Сырым ауданындағы өзен, шаруашылықорталығынан 25 км 
қашықтықтағы бұлақ суы. Бастауын Қарғалы жерінен алып, Қарғалыаяқ жерінде құмға сіңіп 
жоғалады да 15 км жерден кейін қайта шығады. Бұлақ суын Нармағанбет болыс тау 
тастарымен бөгеген. Кейіннен ол шарададан асып, содан су сарқырап ағуда. Сарқырама деп 
аталуыда осыдан шыққан. Қыста суы қатпайды. Бұлдырты өзеніне құяды. Суында шортан, 
алабұға, ақ балық, тіршілік етеді. Қаз, үйрек, аққу, көкқұтан, тырна мекендейді. Суы тұщы, 
дертке шипалы.  

Бұлдырты өзені – Сырым ауданындағы Ақсуат ауылының солтүстік батысқа қарай 1 
км жерде Былқылдақ жəне Жосалы бұлақтарының қосылған Бұлдырты аталады. Оңтүстікте 
Жартылкөлге құяды. Ұзындығы 195 шаршы км. Жалпы ұзындығы 258 км болатын сегіз 
саласы бар. Басты салалары: Шилі, Тамды, Жымпиты. Жылдық орташа су ағыны 1,6 куб 
метр (Абай ауылы тұсында) қар жəне жер асты суымен толығып, көктемде тасиды. Бастауын 
Қарағаш ауылына дейін өзен аңғары өте беткейлі болып келеді, биіктігі 20 м дейін. Кей 
жерлерде оның екі жағасын бойлай құм төбелер созылып жатады. Бұлдырты өзенінің 
алабында жалпы су көлемі 0,85 млн куб болатын 6 тоған салынған. Суы шабындықтарды 
суаруға пайдаланылады. 

Есенаңқаты-Жайық алабындағы өзен. Ұзындығы 130 км, су жиналатын алабы 1860 
км2.  Шыңғырлау  өзенімен қатарласа созылып жатқан биік жонның солтүстік жағынан (160-
190м) басталады да Шалқар көліне құяды. Жер асты жəне жауын шашын суымен толығады. 
Егістік шабындықтарды суғарылады. 
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Экономикалық-географиялық факторлар арасында Сырым ауданының экономикалық-
географиялық орналасуы (ЭГО) айқындалады. Сырым ауданы ұтымды ЭГО ауыл 
шаруашылығы өнімдерінің тұтыну нарығы мен ауыл шаруашылығы шикізатын өңдейтін 
өндірістік кəсіпорындары бар БҚО орталығы – Орал қаласына жақын орналасуымен; Орал 
қаласы мен Ақтөбе қаласының арасында орналасуымен сипатталады. Аудан территориясы 
бойынша ауыл шаруашылық өнімдерін БҚО-ның Теректі, Зеленов, Қаратөбе аудандары мен 
Орал қаласына, сонымен бірге Ақтөбе облысы мен Ақтөбе қаласына жəне т.б. тікелей 
шығаруға мүмкіндік беретін Самара–Шымкент халықаралық автокөлік жолы өтеді. 

Демек, Сырым ауданының табиғи ерекшеліктері территорияның аграрлық 
потенциалының солтүстіктен оңтүстікке қарай өзгеруімен жəне сəйкесінше əлеуметтік-
экономикалық факторлардың ауылдық ауданның территориялық дифференциациясына əсер 
етуімен анықталады. 
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Аңдатпа. Батыс Қазақстан облысында астық агроценоздарында астық қоңыздарының 
түрлік құрамы зерттелген. Астық қоңыздары дернəсілдерінің  кейбір  жылдарының ауа 
райы жағдайының əсері зерттелген. Жұмыртқа салу үшін зиянкестің ұрғашылары өте 
ылғалды топырақты қажет ететіні белгіленді, онда құрғақ топыраққа қарағанда 3-4 есе 
көбірек салынды.  

Түйінді сөздер – астық қоңызы, саны, өміршеңдігі, жұмыртқа салуы, топырақтың 
ылғалдылығы 

К биологии хлебного жука кузьки в условиях Западно-Казахстанской области 
 

Мендигалиева Аягоз Сарсенбаевна 
 

Аннотация.Изучен видовой состав хлебных жуков в зерновых агроценозов  в 
Западно-казахстанской области. Изучено влияние погодных условий отдельных лет на 
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выживаемость личинок жука-кузьки. Установлено, что самки вредителя для откладки яиц 
предпочитали более влажную почву, где было отложено почти в 3-4 раза больше, чем в 
сухую почву. 

 
Ключевые слова-хлебный жук-кузька, численность, выживаемость, яйцекладка, 

влажность почвы. 
 
To the biology of grain beetle Kuzka on West Kazakhstan region 

Mendigaliyeva Ayagoz 

Summary. Grain beetles species composition in agrocenosis cereals in West Kazakhstan 
region is studied. The effect of weather conditions on the survival beetle larvae Kuzka of definite 
years is analyzed. It was found that the pest females prefer to lay their eggs over moist soil where 
has been delayed by almost 3-4 times higher than in dry soil. 

Keywords –  grain beetle Kuzka, strength, survival, egg-laying, soil moisture. 

 
Батыс Қазақстан облысының табиғи жəне ауыл шаруашылық жағдайларының əр 

түрлілігі мұнда астық тұқымдастары зиянкестерінің көп түрін қалыптастырады жəне 
анықтайды (Тильменбаев, Жармухамедова, 1994). 

Олардың ішінде астық қоңыздары өте қауіпті зиянкестерге жатады, олармен күресу 
республикалық бюджеттің есебінен қаржыландырылады. Астық қоңыздар жаздық жəне 
күздік бидайдың, қарабидайдың егістеріне: азырақ – арпа егістеріне зиян келтіреді. Олар 
үшін қорек ретінде сонымен қатар дəнді шөптер – еркекшөп, бидайық, арпабас жəне 
басқалары қызмет етеді. 

 
Зерттеу əдістемесі 
 
Зерттеулермен жəне тəжірибелерді қалауды энтомологияда жалпыға бірдей 

əдістерімен жүргізді  (Беляев, 1974). 
Астық қоңыздарының түрлік құрамы мен санын анықтау бойынша зерттеу дамудың 

негізгі кезеңдері бойынша күнделікті жаздық бидайда жүргізілді. Танаптарда астық 
қоңыздарының санын 1 м2 алаңдарда олардың санын есептеу жолымен анықтады. 
Есептемелер жылы күн ауа райында 15-тен 19 сағатқа дейін жүргізілді, онда астық 
қоңыздарының негізгі көлемі масақтарында болды. Астық қоңыздарының тəуліктік 
белсенділігін жаздық бидайда, əрбір 3 сағаттан кейін таңғы 7-ден кешкі 21-ге дейін тұрақты 
алаңдарда анықтады. Алаңдар саны – 12 дана. 

Жаздық бидайдың танаптарында дернəсілдердің саны 0-5; 5-10; 10-15; 15-20; 20-25 
жəне 25-30 см қабатпен 0,25 м2алаңдарды топырақты қазу əдісімен анықталды. Алаңдар 
саны – танаптың көлеміне байланысты 16-дан 24-ке дейін. 

Жұмыртқа салуды таңдауға топырақтың ылғалдылығын зерттеу бойынша 
тəжірибелері дала жағдайында жүргізілді. Жаздық бидаймен бос емес, танаптың 
топырақтан бос учаскеде 120 х 120 см көлемімен топырақта қоршауды орнатты. 
Қоршаудың қабырғалары ретінде тақтай болды, олардың біреуі топыраққа 20-25 см 
тереңдікке қағылды. Қоршаудың ішінен перпендикулярлық тақтаймен қоршау екі бірдей 
бөлікке бөлінді. Біреуін 40л/кв.м есебімен азғантай мөлшерінде су сепкіштен сумен құйды, 
ол 450-500 м3/га есебінен құю кезінде топырақпен сіңірілген судың санына жуық сəйкес 
келеді. 

Суарудан соң бір тəуліктен кейін қоршаудың əрбір жартысында топыраққа сүттеніп 
пісу сатысында бидайдың 30 масақтары бойынша қадайды. Қоршаудың ортасына 100 
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қоңызды орналастырды жəне қоршауды капронды тормен жабылды. Əрбір қоршауда 
топырақты  5 см бойынша қабаттап (0-10 см, 10-20 см, 20-25 см) алды, барлық табылған 
жұмыртқаларды санады. 

 
Зерттеу нəтижелері 
Біздің зерттеулер бойынша Батыс Қазақстан облысының аумағында астық дəнді 

дақылдар агроценоздарында астық қоңыздарының үш түрі кездесетінін көрсетті: 
кузька-қоңызы (Anisopliaaustriaca), кресті қоңыз (Anisopliaagricola) жəне красун қоңыз 
(Anisopliasegetum). 

Кузька-қоңызы қара түсті, денесінің ұзындығы -12,8-16,0 мм. Негізде 
ұрғашыларының қанат үсті қара шаршылы, шамасы жұптасу кезінде аталықтарымен 
ұсталуы үшін шеттері бойынша қалыңдау. Дернəсіл денесінің ұзындығы 35 мм дейін. 
Ересек  қоңыздарының салмағы 0,15-0,18 г құрайды. Біздің мəліметтер бойынша арпада 
қоректенетін қоңыздар бірнеше аз дене салмағына ие. 

Кресті қоңыз кузькаға ұқсас. Дененің ұзындығы -10,5-13,0 мм. Жасыл металды 
жарқырауымен қара, қанат үсті крест түрінде қара суретімен қуба-сары. Дернəсіл денесінің 
ұзындығы 28 мм дейін. 

Красун қоңыз – дене ұзындығы –жасыл металды жарқырауымен 8-12 мм. Маңдайша, 
алдынғы арқасы мен қалқанша жуан ұзын түкшелерде  металды түрде жасыл немесе 
мыс-қызылды. Красун  қоңыз дернəсілінің дене ұзындығы 25-30 мм құрайды. 

Қазіргі уақытта дəнді дақылдардың егістерінде астық қоңыздарының үш түрінен 
кузька-қоңызы басым болады. 2014-2016 жж біздің зерттеулер кезеңінде жаздық жұмсақ 
бидайдың бақыланатын егістерінде крест  қоңызының саны 0,8-0,14 дана/м2 немесе астық 
қоңыздарының жалпы санынан 2-4% құрайды, ал красун қоңыз азғантай мөлшерде кездесті 
(1 кесте). 

1 кесте – жаздық бидай егістерінде астық қоңыздарының əр түрлі түрлерінің саны 
(Батыс Қазақстан облысы, Орал ауыл шаруашылық станциясы ) 

 
Астық қоңыздарының 

түрі 
Зерттеу жылдары 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Кузька-қоңызы 4,2 6,7 5,5 

        Крест қоңызы 0,14 0,11 0,8 
Красун қоңызы 0,06 - - 

 
Астық қоңыздарының, сонымен бірге астық қоңыздарының басқа түрлерінің 

дамуының екі жылдық кезеңінде, 22 айдан астамы преимагинальные кезеңінде – жұмыртқа, 
дернəсіл,  құрт-құмырсқаның дернəсілдері, олар толықтай топырақта дамиды.  

Астық қоңыздары дернəсілдерінің тірі қалуында үлкен мағынаға топырақтың 
температурасы жəне қыстау кезеңі ие болады. Дегенмен дернəсілдер топырақтың төменде 
жататын қабаттарында терең тік көші-қонуларын жасауы мүмкін, онда қарапайым жылдары 
кері температуралар айрықша мағынадан төмен түсірмейді, бірақ барынша суық қыстарда, 
қарлы жамылғының жоқтығы кезінде қыстайтын дернəсілдердің бір бөлігі топырақтың -3-5 
о С температурасы кезінде қатуы мүмкін (Гриванов, 1971). Батыс Қазақстан облысында 
мұндай қысқы жағдайлар 10 жылда 2-3 рет қойылады (Батыс Қазақстан облысының 
агроклиматтық ресурстары, 1978). 

Құрғақшылық жылдары жоғары жазғы температурасымен топырақтың қатты құрғап 
қалған жоғары жиектері жұмыртқа салуға жəне астық қоңыздарының жұмыртқаларына кері 
əсер етеді.  

Ылғалды жылдары немесе суландыру кезінде мекендеу жағдайлары едəуір жақсы. 
Одан басқа, суармалы егістерде мəдени өсімдіктердің жалпы мөлшері, тəлімі жерге 
қарағанда едəуір түрде жоғары (Патрина, 1984) жəне топырақ өсімдік қалдықтарына бай.  
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Осылай көпшілік зерттеушілердің тəжірибелерінде (Гриванов, 1971; Еськов, 1992) 
топырақтың төмен ылғалдылығы кезінде (толық далалық ылғалды сыйымдылығынан 40%) 
кейінге қалдырылған жұмыртқалардан тек қана дернəсілдерінің жартысы ғана тойтарылды, 
сол уақытта топырақтың жоғары температурасы кезінде (толық далалық ылғалды 
сыйымдылығынан 80%) – дернəсілдердің 80-90% тойтарылды.  

Құрғақшылықта көптеген тойтарылған дернəсілдер содан кейін кеуіп кетуден өледі. 
Ылғалды жылдары астық қоңыздары дернəсілдерінің мекендеу жағдайлары  едəуір түрде 
жақсы.  

Батыс Қазақстан облысы жағдайларында біздің зерттеулерде ылғалды 2014 жылы 
кіші жастағы дернəсілдерінің өмірщендігі 82,5% құрады, ал құрғақшылық 2015 жылы 
48,2% дейін төмендеді, яғни 2 есеге дейін. Сол уақытта ересек дернəсілдердің өмірщендігі 
жоғары болды жəне  жылдары бойынша едəуір түрді төмендеді – ылғалды 2014 жылы 
84,1%-дан құрғақшылықты 2015 жылы 78,7%-ға дейін төмендеді (2 кесте) 

 
2 кесте  - Астық қоңыздары дернəсілдерінің өмірщендігіне ылғалдану 

жағдайларының əсері (2014-2015 жж  Батыс Қазақстан облысы), дана/м2 
 

Дернəсілдер 
жасы 

2014 ж. (ылғалды) 2015 . (құрғақшылық) 
Мамырдың I 

онкүндігі 
ыркүйектің I 
онкүндігі  

мірщендігі, 
% 

Мамырдың I 
онкүндігі 

ыркүйектің I 
онкүндігі  

мірщендігі, 
% 

Кіші жастағы 
дернəсілдер 

7,8 8,1 82,5 9,2 6,4 48,2 

ғары жастағы 
дернəсілдер 

9,5 10.3 84.1 6.5 8.0 78.7 

 
Батыс Қазақстан облысы жағдайында біздің зерттеулер бойынша кузька-қоңызы 

əдетте күздік дəнді дақылдардың дəндену кезеңінде пайда болады, бірақ олардың жаппай 
пайда болуы жаздық бидайдың сүттеніп-балауызданып пісу кезеңінде белгіленді. Астық 
қоңыздарының даму кезеңінде қарбидайдың, бидайдың, арпаның жəне жабайы 
тұқымдастардың  жұмсақ дəндерімен қосымша қоректену қажет. Қоңыздар күннің шуақтты 
сағаттарында белсенді. Кеш алдында олар өсімдіктің тамырларына төмен түседі, онда 
түнейді. Жұптасудан кейін ұрғашылары жерге көміледі жəне екі-үш қабылдауда жұмыртқа 
салады. Ұрғашының тұқымдылығы жұмыртқаларды 30-дан 40- қа дейін салудан ауытқиды 
(Гриванов,1971). Жалпы қоңыздардың өмірі имаго кезеңінде қысқа уақытты жəне əдетте 
40-50 күнмен шектеледі. Əдебиетте ұрғашылармен жұмыртқаларды салу үшін орындарды 
таңдау көптеген факторларға байланыты болатындығы жөнінде мəліметтер бар.  

Біздің зерттеулердің нəтижелері бойынша далалық тəжірибелерде жұмыртқаларды 
салу үшін ұрғашылар топырақтың өте ылғалды учаскелерін артық көреді (3 кесте). Осылай, 
2015жылы суарылған учаскелерде барлық кейінге қалдырылған жұмыртқалардың 82,3% 
табылған, ал 2016 жылы – барлық кузька-қоңызының табылған жұмыртқалары-68,4% 

 
3 кесте – Топырақтың əр түрлі ылғалдылығымен кейінге қалдырылған учаскелерде 

кузька - қоңызы жұмыртқаларының саны (Батыс Қазақстан облысы, 2015 жылы) 
 

Жыл  Кейінге қалдырылған жұмыртқалар 0-10 см қабатында 
топырақтың 

ылғалдылығы,  
% НВ 

Барлығы  Соның ішінде учаскелер бойынша 
Суарылған  

 
Суарылмаған  

дана . % дана  % Суарылған  
 

Суарылмаған  

2015  96 79 82,3 17 17,7 68,4 35,6 
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2016 120 87 72,5 33 27,5 81,4 59,0 
 

Осылай жылдар бойынша үлкен айырмашылық өсу мерзімінің ауа райы 
жағдайларымен негізделген. 2015 жылы ұзақ уақыт жауын болмады жəне қоршаудың 
суарылмаған бөлігінде топырақтың жоғарғы қабатының (0-10 см) ылғалдылығы НВ-дан 
35,6% деңгейінде болды, ал суарылған жəне суарылмаған бөліктер арасында топырақтың 
ылғалдылық мөлшері 32,8% астамын құрады. Сол уақытта өте ылғалды 2016 жылы 
қоршаудың екі бөліктерді арасындағы айырмашылық 22,4% құрайды. 2016 жылы 
суарылмаған қоршаудың бөлігінде топырақтың ылғалдылығы өте жоғары жəне ол бұл 
жерде құрғақшылық 2015 жылмен салыстырғанда жұмыртқалар көбірек салынды.  

Топырақ ылғалдылығының эмбрионалды дамуына əсері бойынша тəжірибеде астық 
қоңызының жұмыртқалары топырақтың 65-75% НВылғалдылығы кезінде дамитыны 
белгіленген, мұнда дернəсілдердің 64% астамы тойтарылған (4 кесте) 

 
4 кесте -  топырақтың əр түрлі ылғалдылығы кезінде астық қоңыздары 

дернəсілдерінің тойтарылуы (2015-2016 жж. орташа) 
 

Топырақтың ылғалдылығы 
(өте жоғары ылғал 
сыйымдылығынан %, НВ) 

Тəжірибеде 
жұмыртқалардың саны, 
дана 

Дернəсілдерінің 
тойтарылуы, % 

35-45% 85 32,0±9,8 
65-75% 85 64,3±7,6 
85-95% 85 9,0±1,4 
  t=0,05 

 
35-45%НВ топырақтың ығалдылығы кезінде дернəсілдердің 32% тойтарылды, ал 

ылғалдылығы  85%НВ жоғары жұмыртқаларға құртатындай əсер етті – дернəсілдерді 
тойтару бар болғаны 9% құрады.  

 
Қорытынды: 
 

1. Батыс Қазақстан облысы жағдайында дəнді агроценоздарда астық қоңыздары түрлері 
арасында  кузька-қоңызы -Anisopliaaustriaca басым болады.  

2. Ылғалды ауа райы жағдайы бойынша жылдары (2014 ж.)   кузька-қоңызы дернəсілдерінің 
өмірщендігі құрғақшылық жылдарға қарағанда 2-2,5 есеге жоғары  (2015 ж.). 

3. Жұмыртқа салу үшін ұрғашылары өте ылғалды топырақты артық көреді. Осы салынған 
жұмыртқалардың 72-82% құрғақпен салыстырғанда ылғалды топыраққа салынды.  

4. Жоғары ылғал сыйымдылығынан 65-75% деңгейінде топырақтың ылғалдылығы кезінде 
жұмыртқалардың дамуы үшін өте қолайлы жағдайлар жасалды. Бұл жағдайлар кезінде 
дернəсілдердің тойтарылу деңгейі  өте жоғары болды.  
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СҰЛТАН ҚАРАТАЙ НҰРАЛЫҰЛЫНЫҢ ҚАЗАҚ ҰЛТ-
АЗАТТЫҚ ҚОЗҒАЛЫСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ 

Мамаева А.Г., Курманалин С.Б. 
 

       Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 
 

Қазақстанның жаңа заман тарихындағы, отаршылдық дəуіріндегі батыс өңірінде саяси 
беделімен, күрескерлік қызметімен ел аузында қалған қайраткерлердің бірі Қаратай сұлтан. 

Кіші жүздегі хандық институттың іргетасын шайқалтып, қазақ жерін отарлауға кең 
көлемде жағдайлар жасауға бағытталған Ресей саясатына қарсы тұтас бір ұрпақ өкілдері ұлт-
азаттық қозғалысты бастағанда, Қаратай Нұралыұлы сол аттаныстың бел ортасында өзінің 
қызу қанды қимылымен, саяси таным ұшқырлығымен, əскери белсенділігімен көзге түсті. 

Қаратай Нұралыұлының күрескерлік өмірі түпкі мақсаты, идеясы анықталған, бұқара 
қолдауын тапқан қазақтың отарлыққа қарсы күрес тарихының маңызды беттерінің бірі. 

Қаратай сұлтанның тағдырына белгілі тарихи тұлға, қазақ азаттық қозғалысының 
даңқты көсемі Сырым Датұлы ерекше əсер етті. Өзі батыр, өзі би Сырымның ұзақ жылғы 
күресі патша отаршылдығын кері серпілтуімен қатар, Нұралы ханның билігіне соққы берді. 
Кіші жүздегі халық қозғалысын пайдаланып хандық басқаруды жойып жіберуді мақсат 
тұтқан Ресей империясы, оның алғышарты жəне алғашқы қадамы ретінде Нұралыны тақтан 
айырғанда ордадағы сұлтандар арасына алауыздық енді. Қаратай 1797 жылы ағасы Есім хан 
қаза тапқан тұста, бар кінəні Сырымнан іздеді. Қаратай Нұралыұлының өршеленген 
қуғынынан құтылу үшін Сырым батыр Хиуаға өтіп кетті. Тарих шындығы солай. Бірақ 
Датұлына қарсы күресіп жүріп, 1797 жылы Сырымның  көтерілісті тоқтатқаннан кейінгі Кіші 
жүздегі азаттық үшін арпалыстың Қаратай сұлтан басшылығымен жалғасын тапқандығын да 
тарих жоққа шығармайды. Осылайша Сырым Датұлының Кіші ордадағы екпіні саябырлаған 
тұста метрополияға сол кезеңнің өзінде «Ресейге сенімсіз» танылған Қаратай Нұралыұлы 
тарих сахнасына шықты [1, 68б]. 

Саяси белсенділігімен мəшһүр болған Қаратай сұлтан күресінің бірінші кезеңі Кіші 
жүзге Айшуақ хан болған 1797-1805 жылдармен байланысты. Кіші жүздің жаңа ханы болып 
бекітілген немере ағасы Айшуаққа Əбілқайыр ұлдарының көзі тірі жалғызы, сұлтандардың 
үлкені, ақсақалы ретінде сыйластықпен қараған Қаратай үкіметке бұл жылдары ашық 
қарсылық көрсетпеді. Бірақ патшалық Ресейдің қазақтар тарапындағы жүргізген саясатына 
барынша кедергі жасауға ұмтылды. 

Алдына қойған мақсатын орындау жолында ештеңеден тайынбайтын бірбеткей 
сұлтан жөнінде ел арасында 1802 жылғы Сырым батыр өлімін Қаратай ұйымдастырған 
сияқты дəлелденбеген əңгіменің бар екені де жасырын емес. 

Қаратай сұлтан ХVІІІ ғасырдың бірінші жартысындағы Орталық Азиядағы аса 
жарқын əрі тағдыры қайшылыққа толы тұлға атасы Əбілқайырдың жеке билігін əлсіретіп, 
бағына бермейтін ханның көзін жойған, жат жерліктермен халықтық соғысты 
ұйымдастырушылардың бірі, шебер дипломат əкесі Нұралы ханның билігін саяси дағдарысқа 
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киліктіріп, құрдымға жіберген, ағасы Есім ханның билігін шектеп, отарлық саясаттың 
қолшақпары етуге ұмтылып, құрбан еткен патшалықтың империялық сұм саясатын терең 
сезінген қайраткер ретінде танылды. 

ХVІІІ-ХІХ ғасырларда қазақ даласында шетелдік сауда керуендерін тоқтату орыс 
отаршылдығына қарсы күрестің бір формасы еді. Ресей, Хиуа, Қоқан, Бұхара сауда 
керуендерін тоқтату Қаратай сұлтанның да патша үкіметінің Кіші жүздегі отарлау саясатына 
қарсы белсенді қарсылығын қалыптастырды. 

Сұлтанның бұл əрекетін Ресейдің Орта Азиядағы саудасына кедергі келтіру немесе 
империяға экономикалық соққы беру деп қана түсінбеу керек. Өйткені патша үкіметі 
ортазиялық сауданы дамыту арқылы болашақта шығысқа ілгерілей жылжуды мақсат етті. 
Бұл жерде Қаратай сұлтанның керуендер саудасын өз бақылауына алмақ ниеті империяның 
стратегиялық мүдделеріне қайшы келетін. Сондықтан сұлтанның жігерлі қимылдары түптеп 
келгенде отарлауға қарсы күреске сайды. Ортазиялық сауда саясатына бірден-бір кедергі 
Байұлы, Əлімұлы руларынан құралған көтерілісшілердің Қаратай сұлтан маңына топтасуы  
Орынбор əкімшілігінің назарын аударды. Орынбордан Қаратай Нұралыұлына қарсы бірнеше 
жазалаушы қосындардың жіберілуі де, сауда керуендерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
үшін казак-орыстарға керуендерді қорғауды жүктеуі де еш нəтиже берген жоқ. Қарулы 
казактар күзетіне қарамастан, керуендер тоқтатылып, салық салынды. Салық төленбеген 
жағдайда сауда керуендерінің сөзсіз тоналуы үрдіске айналды. 

Қазақ мемлекеттігінің негізі – хандық институтты сақтап қалу жолында күрескен 
Қаратай сұлтанның қайраткерлік қызметі тұтас тəуелсіздік идеологиясы тұрғысынан аса 
прогресшіл, мемлекетшіл, азатшыл қозғалыс. Сұлтанның билікке ұмтылысы өз уақытында 
бұқараның да, элитаның да қолдауын тапты. Бірақ осындай жігерлі де ықпалды, қажырлы да 
қабілетті ел басқарушының билікке қол жеткізуі патша үкіметі үшін аса зиянды құбылыс əрі 
қажетсіз саясат болып табылды. Отаршылдықтың құрық бойламас қулық-сұмдығы əр 
уақытта өз үдесінен шығып отырды. Біз оны хандық биліктен үнемі аластатылып отырған 
Қаратай тағдырынан білеміз. 

Зерттеуші И.Казанцев 1867 жылғы «Қырғыз-қайсақтардың суреттемесі» еңбегінде 
«Қаратай мінез-құлқы өзіне сенімді, тəкаппар, бірақ əділ жəне адал болған» деп сипаттайды 
[2, 17б]. Белгілі тарихшы А.Ф.Рязанов «əскер көсемі, батыр ретінде Қаратай ешқандай 
қауіптен сескенбеді, қайта жауға өзі шапты, жорықта бірнеше рет жаралы болды. Бұл 
қасиеттері жігіттерді жігерлендіре түсті» [3, 98б] десе С.Н.Севастьянов Қаратай сұлтанның 
аса сақтығына, тіпті соңына түскен 1550 əскердің ештеңе жасай алмағандығына таң қалады 
[4, 21б]. Жалпы ұлт-азаттық күрес жылдары Кіші жүз рулары Қаратайдың батырлығы мен 
əскери қолбасшылығын түгелдей дерлік мойындады, сөйтіп сұлтанның соңынан ерді, оған 
сенім артты деп тұжырымдауға толық негіз бар. 

1806-1816 жылдарды қамтыған ұлт-азаттық қозғалыстың екінші кезеңінде Қаратай 
Нұралыұлы отарлыққа қарсы күрестің керуендер тоқтату, əскери шептерге шабуыл жасау 
түрлерімен бірге дипломатиялық жолын да шебер қолданды. Орынбор, Астрахан 
губернаторларымен жазысқан хаттары, орыс үкіметі алдына қойған шарттары, 1816 жылы 
орыс керуендерін Хиуаға жеткізудің сұлтанға тапсырылуы, хиуалық билеушілермен 
мəмілегерлік байланыстары Қаратай Нұралыұлының азаттық жолында күрестің қай түрінен 
де бас тартпағандығын айқындайды. Ал Қаратайдың атақты Арынғазы ханмен шиеленісті 
мəселелерді шешудегі саяси бірлігі, сондай-ақ ХІХ ғасырдың бірінші ширегіндегі Кіші 
жүздің қоғамдық-саяси өміріндегі ықпалды тұлғалар Темір Ералыұлы, Шерғазы Қайыпұлы, 
Бөкей Нұралыұлы, т.б. келісімпаздық позициясы оның қабілетті дипломаттығын ұлттың 
азаттығы жолындағы күреспен байланыстырғандығын  дəлелдейді. 

Қаратай сұлтанның Жантөре ханды өлімге қиған əрекеті сол дəуірдегі Кіші жүздің 
саяси өмірінен көп хабар береді, бұл оқиға өз зерттеушісін түрлі ой-пікірге жетелейді. 
Біріншіден, жүздегі ішкі саяси жағдайдың шегіне жете шиеленіскендігі, екіншіден, 
патшалық отаршылдық саясаттың мақсатты жетістігі Кіші ордадағы бұдан кейінгі 
оқиғалардың сипатты белгісіне айналды.   
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Тарихи өлең-жыр– ауыз əдебиетінің бір саласы,өзіндік идеялық-көркемдік ерекшелігі 

бар жанры.Тарихи жырлар негізіне өмірде анық болған,«ізі суымаған»əлеуметтік,саяси 
оқиғалар алынады.Зерттеушілер тарихи өлеңнің бейнелейтін əлемі саяси тарихтың 
оқиғалары деп есептейді. Бұл топқа жататындардың мазмұны тарихқа байланысты,бірақ 
мұнда тарихи құбылыстар тұтас,жүйелі,өзгеріссіз суреттелмейді.  

Тарихи жырларда дəл өз дəуірінің оқиғасы,замандастарды толғантқан нақтылы 
құбылыстар алынып,олар замандас көзімен бағаланады.Кейде тарихи дəлдікті бұзудың өзі 
оқиғаны білмегендік емес,оны белгілі дүниетанымға бейімдеп суреттеудің нышаны.Тарихи 
өлеңдер жалпы өмірде бола беретін оқиғалардың емес,белгілі бір кезеңдегі əлеуметтік-
тарихи тартыстардың елесі. Бұл жанрдың туындыларын тексеру үшін тарихи өлең-жырдың 
қалай туғанын,оның қандай нақтылы жағдайда,ортада дүниеге келгенін,бұл процестің 
нендей формада жасалғанын есте тұту керек. Атап өтерлік тағы бір мəселе –тарихи 
жырлардың түрлі творчестволық ағымдардың ырқына көне бермейтіндігі,көп өзгеріске 
ұшырайтындығы. Асылы тарихи жырлардың сипаттарын тану үшін бірсыпыра белгілерді 
ескермей болмайды.Олар:жырдың фольклор дəстүрінде жасалуы,тұлғалардың өзара 
байланысты халықтық-поэтикалық жүйеге сəйкес келуі,оқиғаларды баяндау,тарихи 
адамдарды бағалау белгілі дəрежеде халықтық дəстүр арнасына құйылуы,композициялық 
тəсілдер мен көркемдік суреттеу құралдарының,ұқсас,тұрақты қайталаулардың жырдың 
контексіне кірігуі,шығарманың лексикасы тарихи өлең фольклорының сөздік құрамына 
қайшы келмеуі,ауыз əдебиетінің заңдылығына сəйкес синтаксистік құрылым болуыжəне т.б. 
Сонымен қатар бұл жанрда шындық пен қиялдың қосылуында ерекшеліктер 
болатынын,кейде оқиғалардың хронологиялық ізі сақталмайтынын,құбылыстарды халықтың 
өзінше түсінетіндігін,ал елдің тарихи санасы шытырман,қайшылықты болып 
отыратындығын,болмысты эстетикалық қабылдаудың өзгешелігін,тарихи жырда 
қаһармандардың бейнесі  нақтылана түсетіндігін есте тұту шарт. Тарихи жырлардың 
жасаушысы–белгілі оқиғалардың əрі куəгері,əрі қатысушысы болып табылатын халықтың 
өзі. 

Бұрынғы  замандарға тəн тарихи өлең жиналып зерттелмеген. Қазақтың қазірге дейін 
танылып,тексеріліп келген тарихи жырлары 18 ғасырдан бергі жердегі оқиғалардың  
сарынын сездіреді. Бұл жанрдың белгілерін сипаттайтын алғашқы жыр–1723 жылғы 
жоңғарлардың қатал шабуылына байланысты туған «Қаратаудың басынан көш келеді» деп 
басталатын өлең.Мұнда бүкіл халықтың басына түскен ауыртпалық пен азаптың зіл салмағы 
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аңғарылады. Өлеңде қайғылы оқиғаның болған өлкесі,елдің кенеттен тиген соққыдан 
есеңгіреп қалғаны,түпсіз қасіретке душар болғаны əсерлі де анық айтылады. Жыр қоштасу 
өлеңі формасында берілген. 

18 ғасырға қатысты тарихи жыр мен аңыздың біразы Сырым Датұлының 1783-1797 
жылдарда Нұралы  ханға қарсы көтерілісі туралы. Бұл өлеңдерде Сырым бүкіл қазақ 
халқының мүддесін қорғаушы ретінде сипатталады. Атап көрсететін оқиға – Сырым мұндай 
жырларда эпос батырынан гөрі бұқараның жоқшысы сияқты көрінеді.  

Тарихи жыр жанры 19 ғасырда қалыптасады. Атап өтерлік бір нəрсе тақырыптық 
жағынан ұқсас шығармалардың өзі кейде түрлі жанрдың сипатын танытады. Белгілі 
қаһарман туралы туынды бірде өлең,бірде эпос үлгісінде берілетін болады.   

Тарихи жыр жанры 19 ғасырда қалыптасады. Атап өтерлік бір нəрсе тақырыптық 
жағынан ұқсас шығармаларының өзі кейде түрлі жанрдың сипатын танытады. Белгілі 
қаһарман туралы туынды бірде өлең,бірде эпос үлгісінде берілетін болады. 

Таза тарихи жырға тəн өрнектер Махамбет ақынның өлеңдерінде де кездеседі. Бұл 
өлеңдерде 19 ғасырдың бірінші жартысында Батыс Қазақстанда орын тепкен шаруалар 
көтерілісінің көркем шежіресі жасалған. Махамбет өлеңдерінде көтеріліске деген халық 
қатынасы мен көзқарасы айқын сездірілген,айтылып келген. 

Көтерілістің барысында жəне ізінше туған өлеңдерден сол бір кезеңнің лебі еседі. 
Махамбеттің арман, үміт, толғаныстары, жігіттерге шақырулары,өкініштері, намысты, 
жігерлі күрескер лебіздері шындықты көзге елестетеді. Бұл жырларды екі кезеңге бөліп 
қарауға болады. Біріншісі – көтеріліс кезіндегі,екіншісі – Исатайдың өлімі мен қозғалыстың 
жеңіліске ұшырауы туғызған мұңды өлеңдер. Мұның қай-қайсысында да өмір оқиғалары 
мейлінше нақтылы бейнеленеді. Мысалы, «Соғыс» атты өлеңде хан əскерімен қанды 
шайқастың нақтылы суреті бар. Өкінішке толы«Мінкен ер», «Нарын», «Қайда бар», «Аймақ 
көл», жоқтау үлгісіндегі «Тарланым», «Мұнар күн», «Тайманның ұлы Исатай» халықтың сол 
кездегі көңіл-күйін мейлінше анық жеткізеді. Сол сияқты «Ұлы арман», «Күн қайда?», 
«Ереуіл атқа ер салмай», «Жайықтың бойы көк шалғын», «Шегініс», «Біз неткен ер», 
«Алғай», «Нарында», «Арғымаққа оқ тиді», «Қызғыш құс», «Жалғыздық», 
«Ей,Махамбет,жолдасым», «Мінгені Исатайдың ақтабан-ай», «Мен құстан туған құмаймын» 
секілді  өлеңдерде бұқаралық көтерілістің түрлі кезеңі жан-жақты баяндалады.Ал 
«Махамбеттің Байғамбет сұлтанға айтқаны» тарихи оқиғаның мəн-жайын ерекше дəлдікпен 
бейнелейтін құжатқатең. Сонымен тарихи жыр жанрына тəн арманы,өкініші мен сарсаңы  
Махамбет өлеңдерінде толық танылады. Сондықтан да оларды қазақ тарихи өлеңінің биік 
нұсқалары қатарында қарау қажет. 

Шернияз Жарылғасұлының да кейбір өлеңдері Исатай-Махамбет бастаған   
көтерілістің ел жадында қаншалық ұялағанын дəлелдейді.                            

Қазақтың 19 ғасырдағы тарихи жырларының енді бір тобы Жанқожа, Бекет, Досан 
есімдеріне байланысты. 

19 ғасырдағы тарихи жырдың жанрлық бітімінде кейде дəл тарихи өлеңнің, енді бірде 
қаһармандық эпостың, тағы бірде салт поэзиясының (қоштасу, көңіл айту, естірту, жоқтау, 
жұбату) белгілері молырақ ұшырап отырады. 

Тарихи оқиғаның желісіне құрылған өлеңдердің қөрнекті нұсқаларын  «Бекет батыр», 
«Ерназар Бекет» секілді жырлардан табамыз. Мұнда тарихта өмір кешкен Бекет 
Серкебаевтың басындағы  оқиға əңгімеленеді. Бекеттің Арыстан ханды өлтіруі,бұрын досы 
болып  жүрген Шернияздың алдауымен қолға түсіп қалуы, негізінен қоспасыз шындықтар 
екендігі даусыз. Қаһарманның ханға қарсы аяусыз күреске  шыққандығы,батылдығы оның өз 
аузымен айтылатын  өлеңдерден білінеді. Бұл арада шығарманың таптық сипаты 
ашық,əлеуметтік мəні күшті. Ал Бекеттің Сібірдегі айдаудан əйелінің көмегімен қашуын 
бейнелейтін  желі əлеуметтік-тұрмыстық эпостың, балладаның, салт өлеңінің элементін 
біріктіреді. Бекет батыр эпикалық ерлер секілді емес,қарапайым адам санатында суреттелуі 
ол туралы өлеңдерде тарихи жырдың қасиеті түгел қамтылғанын дəлелдейді. 



254 

  

Жалпы алғанда тарихи өлең-жырлардың қазақтың эпикалық дəстүрінен алатын  орны 
да, көлемі де, тақырыптық,оқиғалық ауданы да біз көрсеткеннен анағұрлым кең. Біз бұл 
жанр бойынша санаулы шығармаларды ғана сөз еттік. Ал шынында  ауыз əдебиетінде 
қазынаның ішінен іріктеп,екшеп,бөліп айтатын тарихи өлең мол. 

Жалпы тарихи жырларды зерттеу саласында алғашқы тəжірибелер қалыптасты деуге 
болады. М.Əуезовтың,Ə.Марғұланның,Н.С.Смирнованың,М.Мағауиннің  зерттеулерінде осы 
жанрға қатысты ой-пікірлер мол. Əсіресе,Əдебиет пен өнер институты шығарған  «Қазақ 
тарихи жырларының мəселелері»(1979) атты ұжымдық  монография осы жанрды түбегейлі 
қарастырудың негізін салды. 

Е.Ысмайылов белгілі батыр Сырым Датұлы туралы шығармаларға тоқталады. Ғалым 
негізінен бұл еңбектерде Сырым Датұлының тарихи рөлінің сөз болатындығын айтады. 
Сонымен бірге халық ауыз əдебиетінде Сырым батыр мұралары өлең, толғау, аңыз, жыр, 
афоризм түрінде берілген, - дейді. Мысал ретінде Сырымның Нұралыға айтқан сөзін 
келтіреді:Бір жолы Сырым Нұралы ханға былай дейді: «Сен аз бен көптің арасын,ақ пен 
қараның арасын,əлсіз бен күштінің арасын меңгере алмадың». 

 Хан қарсы дау айтып: 
 -Батырым,тасып жүрсің-ау!-депті. Сонда Сырым іркілместен: 
-Жоқ,тақсыр,тасып жүргем жоқ,қайта қазақ баласының басын қоса алмай сасып 

жүрмін,-деп жауап береген екен(31)(18). 
Сырым батыр туралы аңыз,əңгімелерде сол заманғы қоғамдық,таптық 

қайшылықтар,тарихи жағдайлар анық көрсетілген. 
 Е.Ысмайылов Исатай Тайманұлы,Махамбет Өтемісұлы бастаған көтеріліске көп 

көңіл бөледі. 
Осы көтеріліс алдындағы жағдай,көтерілістің басталуы,-дейді ғалым,-Ығылман 

Шөрековтың «Исатай-Махамбет» дастанында дəл тарихилықпен берілген(32)(18). Исатай 
Тайманұлы бастаған көтеріліс – мұның өзі Ордада болған əлеуметтік жіктелу процесінің 
тереңдігін көрсетті(33)(18),-деп анықтама берілген. Демек,Е.Ысмайылов жырды тарихи 
фактымен салыстыра отырып,тарихи шындықтың эпикалық жырда дəл,нақтылы көрініс 
тапқанын өте орынды  көрсетеді. «Негізінен,-дейді ғалым,-Ығылман Шөреков Махамбет 
традициясын жалғастырушы. Өйткені 1837-38 жылғы халық қозғалысының себебі мен 
мақсатын, Исатай бейнесін Махамбеттен артық та,əсерлі суреттеген ешкім жоқ»(34)(19). 

Тарихи көркем шығармалардан (жыр,толғау т.б) тарихи дəлдікті сол күйінде іздей 
беруге де болмайды. Өйткені  жырдағы оқиғалар тарихи шындықтың көшірмесі емес,тек 
солардың сəулесі ғана. Кейде оқиға тарихи шыңдықпен сəйкес келсе,кейде суреттеледі. Ол 
заңды да. Себебі жыршылар оқиғаны өзінше суреттеп,өзінше жырлайды. 

Тарихи жырларға тарихтың поэтикалық көшірмесі ретінде қарауға болмайтыны 
туралы белгілі фольклорист Б.Н.Путилов былай дейді: «Следовательно,нет оснований 
рассматривать историческую песню как некую поэтическую энциклопедию истории, как 
поэтическую летопись и т.д. Мы невправе ожидать от песни полного  и широкого отражения 
истории. Историческая песня есть одна из форм исскуства,своим содержанием обращенная к 
истории. Но из этого положения нельзя делать обратного вывода – что история получает в 
песнях сколько-нибудь полное и систематическое отражение» (35)(19). 
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Нариманова А. 

Батыс Қазақстан инновациялық- технологиялық университеті, Орал 
 
Қaзipгi тaңдa ғылым мeн тeхникaның дaму қapқыны oқу-aғapту caлacындa oқыту 

үpдiciндe жaңa тeхнoлoгиялық əдicтep мeн қoндыpғылapды кeң көлeмдe қoлдaнуды қaжeт 
eтудe. Элeктpoндық бaйлaныc жүйeлepi apқылы aқпapaт aлмacудың тиiмдiлiгi өpкeниeттi 
eлдepдiң ic-тəжipибeлepiндe aйқын ceзiлудe. Pecпубликaмыздa бiлiм бepу жүйeciндe 
aқпapaттық тeхнoлoгиялapды eнгiзу бacты мəceлeгe aйнaлудa. Зaмaн aғымынa caй 
күндeлiктi caбaққa видeo, aудиo қoндыpғылap мeн тeлeдидap, кoмпьютepдi қoлдaну 
aйтapлықтaй нəтижeлep бepудe.  

Инфopмaтикa пəнi бaлaның тeхникaның құлaғындa oйнaп oтыpғaн өз 
зaмaнaдacтapынaн кeм бoлмaу үшiн қaжeт. Кeз-кeлгeн пəндi үйpeту үшiн əдicтeмeлiк нeгiз 
төмендегідей кoмпoнeнттeн тұpaды. Oлap: мaқcaт, мaзмұн əдicтep, кepeктi құpaл-жaбдықтap 
мeн oқыту фopмacы. Инфopмaтикa үшiн қaзip oқыту əдicтepiнiң жoлдapы жaңapудa. 

Бacтaуыш cыныптapдa инфopмaтикa куpcының мaқcaтын төмeндeгiдeй capaптaуғa 
бoлaды: 

1) Кoмпьютepлiк caуaт aшудың бacтaу нeгiзi. 
2) Oйды лoгикaлық түpдe дaмыту 
3) Aлгopитмдiк бiлiмдi жeтiлдipу мeн мaқcaтты шeшудeгi жүйeлiлiк. 
4) Кoмпьютepдi үйpeнудiң бacтaғaн кeздe oңaй жoлдapын iздeу. 
Бүгiндe тəжipибe көpceткeндeй бұл мəceлeнi бacтaуыш cыныптapдaн бacтaғaн жөн. 

Бacтaуыш cынып oқушыcының aлгopитмдi oйлaу cтилi өз жacынa caй инфopмaтикaны 
үйpeнугe өтe қoлaйлы. Oлapдың пcихoлoгиялық өзгepicтepi, icкe iштeй жocпap құpa бiлуi 
peфлeкc cияқты бoлып кeлiп, oқытуғa жaқcы жaғдaй туғызaды. 

Бастауыш сынып оқушыларына информатика пəнін оқытудың əдістемелік құралында 
қамтылған материалдар – математика, қазак тілі, сурет, ана тілі пəндерінің элементтерін 
қамтиды. Демек информатика пəнінің басқа пəндермен пəнаралық  байланысы жаксы 
сақталған. 

Бастауыш сынып оқушыларына информатика пəнінің элементтерін оқыту барысында 
жаңа ақпараттық технологияның керемет мүмкіндіктерін кез келген пəнге қолдануға 
болатындығына көз жеткізу керек. Информатика пəні күнтізбелік – тақырыптық жоспар 
бойынша əрбір сыныпқа аптасына 1 рет, ал жыл бойына 34 сағаттан жүргізіледі.Eгep 
Инфopмaтикaны oқыту бacтaуыш cыныптaн бacтaлaтын бoлca, oндa мiндeттi түpдe 
кoмпьютepлiк oқу opтaлapынaн бacтaғaн жөн. 

Aқпapaттық тeхнoлoгиялapдың oқу-тəpбиe үpдiciндe қoлдaнылуы мұғaлiмдepдiң дe, 
oқушылapдың дa мүмкiндiктepiн кeңeйтeдi. 

Бүгiнгi тaңдa бiлiм бepу жүйeciнiң бapлық caлacындa жaңa aқпapaттық 
тeхнoлoгиялapды жocпapлы түpдe eнгiзiп қaмтaмacыз eту. 

Қaзipгi кeздe инфopмaтикa пəнi бoйыншa eң үлкeн мəceлeлepдiң бipi-Инфopмaтикa 
пəнiн бacтaуыш cыныптa oқыту. Eң aлдымeн oқу үpдiciн aқпapaттaндыpу ғылыми тұpғыдaн 
зepттeмec бұpын, oны oқу үpдiciндe қoлдaнудың нeгiзгi пeдaгoгикaлық мaқcaттapын 
aнықтaу кepeк. 

Пeдaгoгикa oқыту мaқcaттapы үш тoбын aжыpaтaды: бiлiм бepу, дaмыту жəнe 
тəpбиeлeу. Бiлiм бepу мaқcaттapын icкe acыpу нəтижeci oқушылapды eкi нeгiзгi тoпқa 
бөлeдi. 

-oқушылapды тaбиғaт, қoғaм, тeхникa, мəдeниeт туpaлы нeгiзгi ғылыми бiлiмдepмeн 
қapулaндыpу. 

-Жaлпы, əлeумeттiк-пəндiк жəнe пəнapaлық icкepлiктep мeн мaшықтapын 
тoптacтыpу. 

Тəpбиe мaқcaттыpa дa нeгiзiнeн үш тoпқa бөлiнeдi: 



256 

  

 1) тұлғaның pухaни қacиeттepiн қaлыптacтыpу;  
 2) тұлғaны физикaлық дaмыту;  
 3) тұлғaны қoғaмдaғы өмipгe дaяpлaу. Көpceтiлгeн мaқcaттap oқыту үpдiciн 

aқпapaттaндыpудың бacты бaғыттapын aнықтaуғa нeгiз бoлaды. Eндeшe aқпapaттық oқыту 
тeхнoлoгияcы oқыту үpдiciндe бiлiм бepу мeн oқу-тəpбиe үpдiciн жүзeгe acыpу жəнe 
пeдaгoгикaлық тeхнoлoгиялap. 

Қaзipгi уaқыттa мұғaлiмдep oқушылap бoйындa caбaқ бapыcындa oқуғa дeгeн 
қызығушылық дeңгeйiнiң төмeндeуiмeн, өз бeтiншe жұмыc icтeудeгe caлғыpттық, тiптi 
oқуғa дeгeн қызығушылықтapы бoлмaумeн бaйлaныcты пpoблeмaлapғa тaп бoлудa. 
Бaлaлapдың oқуғa дeгeн қызығушылықтарының жoйылуының бipдeн-бip себебі, əcipece, 
caбaқтapдың бipcapынды өтуi бoлып тaбылaды. Күндeлiктi iздeнicciздiк caбaқ бepудe 
бipcapындылыққa əкeп coғaды, aл бұл бipқaлыптылық өз нeгiзiндe бaлaның бoйындaғы 
қызығушылықтың жoйылуынa бacты ceбeп бoлaды. Тeк caбaқты ұйымдacтыpуғa 
шығapмaшылық тұpғыдaн кeлу, oның қaйтaлaнбacтығы, мыcaлдapдың, əдicтеpдiң жəнe 
ұйымдacтыpу фopмaлapының əp түpлiлiгi ғaнa тиiмдiлiктi apттыpaды. Oқушының тaнымдық 
дeңгeйiн apттыpудың көптeгeн тəciлдepi бap. Oлapдың бipi бұл oқушылapдың тaнымдық 
дeңгeйiн apттыpу мeн oлapдың нaзapын aудapтуғa көмeктeceтiн видeoфильмдep мeн 
мультимeдия тeхнoлoгиялapын қoлдaну. 

Қөpнeкi түpдe ұcынылғaн aқпapaт қaбылдaуғa жeңiл жəнe бaлa зepдeciндe жaқcы, əpi 
жылдaм caқтaлaды.  

Бiлiм бepу пpoцeciндe видeoəдicтi қoлдaну мынaдaй мүмкiндiктep бepeдi: 
• Oқушылapғa зepттeлeтiн құбылыc жəнe пpoцecc туpaлы тoлық, əpi aқиқaт aқпapaт 

бepу; 
• бiлiм бepу пpoцeciндeгi көpнeкiлiктiң мaңыздылығын apттыpу; 
• oқушылapдың cұpaныcтapы мeн қызығушылықтapын қaнaғaттaндыpу; 
•  мұғaлiмнiң тeхникaлық жұмыcының бiлiмдi бacқapу мeн кoppeкциялaумeн 

бaйлaныcты бip бөлiгiнeн бocaту;  
• тиiмдi кepi бaйлaныcты opнықтыpу; 
• тoлық, əpi жүйeлi бacқapуды, үлгipiмдi oбъeктивтi түpдe тipкeудi ұйымдacтыpу. 
Видeoəдicтiң көмeгiмeн көптeгeн дидaктикaлық жəнe тəpбилeу aлғы шapттapы 

шeшiлeдi. Oл мынa жaғдaйлapдaтиiмдi: 
1. жaңa мaтepиaлды түciндipудe;  
2. күpдeлi мeхaнизмдepдiң, пpoцecтepдiң, гpaфикaлық мoлeдьдepдiң əpeкeттep 

пpинципiнiң динaмикacын түciндipудe; 
3. aуқымды жұмыcтық пpoцecтepдi бaқылaудa; 
4. видeoқұжaттapды ұcыну, өмipмeн бaйлaныcты күшeйтудe; 
5. құpылғының iшкi бөлiгiндe icкe acaтын жacыpын пpoцecтepдi бaқылaудa; 
6. oқу-жaттығушылық жəнe зepттeу жұмыcтapы үшiн мəлiмeттep қopын құpудa. 
Бepiлгeн əдicтiң тиiмдiлiгi видeoұcынымның caпacы мeн қoлaнылғaн тeхникaлық 

құpaлғa туpa тəуeлдi бoлaды. Видeoəдic oқыту пpoцeciн ұйымдacтыpуынa үлкeн тaлaптap 
қoяды, oл өзiнiң aйқындығымeн, oйлacтыpылғaндығымeн жəнe мaқcaттығымeн epeкшeлeнуi 
тиic. Видeoəдicтi қoлдaнушы ұcтaзaдaн зepттeлeтiн пpoблeмa шeңбepiнe oқушылapды 
eндipудiң, oлapдың əдeкeттepiн бaғыттaй oтыpып, жaлпылaмa шeшiмдep aлуының, жeкeдapa 
көмeк көpceтудiң жoғapы icкepлiгi тaлaп eтiлeдi.  

Зaмaн тaлaбынa caй мультимeдия-тeхнoлoгиялapын инфopмaтикaны oқытудa 
қoлдaну зepттeлiп жaтқaн бaғдapлaмaлық қaмcыздaндыpудың мүмкіндiктepiн көpнeкi түpдe 
бepугe мүмкiндiк бepeдi, coнымeн қaтap cлaйд-пpeзeнтaциялapдың көмeгiмeн oқытудың 
тиiмдiлiгін apттыpуғa көмeктeceдi. Қaзipгi уaқыттa aқпapaттық тeхнoлoгиялapды қoлдaну 
бiлiм бepу мaзмұнынa, фopмacы мeн əдicтepiнe үлкeн ықпaлын тигiзiп жaтқaн фaктiciн 
eшкiм жoққa шығapa aлмaйды. Мeктeптeгi бiлiм бepудe мультимeдиялық тeхнoлoгиялap өз 
тиiмдiлiгiн дəлeлдeй aлды. Мультимeдия құралдарының көмегімен өткізілген сабақтар жaңa 
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caпaлы бiлiм бepу дeңгeйiмeн қaмтaмacыз eтeдi. Coнымeн қaтap кoмпьютepлepдiң 
тeхникaлық құpaлдapының дaмуымeн бipгe мультимeдиялық opтaның визуaльдi 
ұйымдacтыpылуы дa өзгepe түceдi.  

Бiлiм бepу caлacындa мультимeдиялық тeхнoлoгиялapды қoлдaну дəcтүpлi 
тeхнoлoгиялapғa қapaғaндa төмeндeгiдeй apтықшылықтapғa иe: 

• түpлi түcтi гpaфикaны, aнимaцияны, дыбыcпeн көpкeмдeу, гипepмəтiндi қoлaнуғa 
бoлaды; 

• тұpaқты түpдe жaңapтулap eнгiзу мүмкiндiгiн бepeдi; 
• бacпaғa шығapу мeн көбeйтудe aз мөлшepдeгi шығындapды қaжeт eтeдi; 
• oның iшiнe интepaктивтi вeб-элeмeнттepдi, мыcaлы, мəтiндep нeмecе жұмыc 

дəптepлepдi opнaлacтыpу мүмкiндiгiн бepeдi; 
• көптeгeн гипepciлтeмeлep apқacындa мaтepиaлды cызықты түpдe қapacтыpмaуғa 

бoлaды; 
• цитaтaлaу мaқcaтындa көшipу нeмece opынaуыcтыpу мүмкiндiгiн бepeдi; 
• элeктpoнды кiтaпхaнaлap мeн oқыту caйттapындaғы қocымшa əдeбиeттeр мeн 

гипepбaйлaныc opнaту мүмкiндiгiн бepeдi. 
Қaзipгi бiлiм бepу бapыcынa мультимeдиялық тeхнoлoгиялapды eнгiзу бipқaтap 

жaқcы жaқтapымeн көpiнудe, aлaйдa бipнeшe қиындықтap дa кeздeciп жaтaды. Бip жaғынaн 
aлып қapacaқ apнaйы пpoeктopдың көмeгiмeн мультимeдия-тeхнoлoгияны қoлдaну apқылы 
өтiлeтiн caбaқтap зepттeтiлeтiн бaғдapлaмaлық қaмcыздaндыpу мүмкiндiктepiн көpнeкi 
түpдe көpceтудe уaқытты үнeмдeп, coл apқылы oқу мaтepиaлын мaзмұндaуды жeңiлдeтce, 
кeлeci жaғынaн мультимeдиялық мaтepиaлдapды дaйындaуғa жəнe caбaқты ұйымдacтыpуғa 
қocымшa тaлaптap жүктeйдi.  

Aқпapaттық мультимeдиялық тeхнoлoгиялapды eндipу oқыту пpoцeciн 
тeхнoлoгиялық жəнe нəтижeлiк жaғын apттыpaды. Əpинe бұндa дa түpлi қиындықтap мeн 
қaтeлiктep кeздeceдi жəнe oлapды бoлaшaқтa дa opғытып өту мүмкiн eмec. Бipaқ eң бacты 
жeтicтiк бap – бұл oқушылapдың қызығушылығы, oлapдың шығapмaшылыққa дaйын 
бoлулapы, жaңa бiлiм aлуғa дeгeн құлшыныcтapы мeн өзбeтiндiктi ceзiнулepi. Кoмпьютep əp 
caбaқты өзгeшe ұйымдacтыpуғa мүмкiндiк бepeдi. Ocы тұpaқты жaңaшылықты ceзу oқуғa 
дeгeн қызығушылықтың кeпiлi бoлa aлaды. 

Əpинe, мультимeдиялық тeхнoлoгиялap бiлiм бepу пpoцeciн қaнықтыpa түceдi, 
oқушының көптeгeн ceзiмдiк кoмпoнeнтepiн қaбылдaу пpoцeciнe тapту apқылы oқытуды 
бapыншa тиiмдi eтeдi. Г.Киpмaйepдiң зepттeулep бoйыншa oқыту пpoцeciндe интepaктивтi 
мультимeдиялық тeхнoлoгиялapды қoлдaнудa мeңгepiлгeн мaтepиaлдың бөлiгi 75%-ды 
құpaды. Мультимeдиялық тeхнoлoгиялapды қoлдaну тəжipижeci мынaны көpceттi: 

• oқушылapдың жұмыcқa дeгeн қызығушылығы мeн oлapдың aктивтiлiгi бipдeн 
apттыpуы; 

• aлгopитмдiк oйлaу cтилi дaмиды, oптимaльды шeшiм қaбылдaу бiлiгi мeн 
вapиaтивтi əpeкeт eту қaлыптacaды; 

• мұғaлiм көптeгeн жұмыcтapдaн бocaйды, aлынғaн нəтижeлep нeгiзiндe 
шығapмaшылықпeн aйнaлыcу мүмкiндiгi туaды. 
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А.БАЙТҰРСЫНҰЛЫ КӨТЕРГЕН БІЛІМ БЕРУ САЯСАТЫ 
 

Сабыр М.Б. 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті 
 

ХХ ғасыр басындағы өлара кезеңде аспан астындағы өмір сүру құқығыңды қорғау 
үшін ақ найза мен ақ білектің күші жетпейтінін біліп, күрестің саяси-ағартушылық бағытын 
ұстанған  А.Бөкейхан бастаған ұлт зиялылары "Алаш" саяси партиясын құрып,  Алаш Орда 
үкіметі  өз жұмысын жүргізді.  Өмірі қысқа болса да Алаш қозғалысы ұлттың ұлы арман-
мақсаттарын өз бағдарламаларында көрсете білді. Алаш қозғалысы-бүгінгі тəуелсіздік 
бастауы, қайнар көзі.  Биыл 100 жылдығы аталып отырған Алаш қозғалысының, оның 
көшбасшыларының саяси-құқықтық, ұлттық құндылықтарға қатысты көзқарастарын, 
тұжырымдарын  зерделеп, бүгінгі тəуелсіз Қазақстан мұраттарымен сабақтастығын 
қарастыру өте маңызды. "ХХ ғасырдың басында ұлттың зиялылары азаттық үшін болған көп 
ғасырлық күресте маңызды рөл атқарды. "Алаш" алғашқы саяси партиясы жəне Алаш Орда 
үкіметінің пайда болуы азаматтық кемелденген жəне халықтың болашақ тағдырын шеше 
алатын қазақтың саяси зиялыларының жоғарғы əлеуетін көрсетті", - деп атап өтті ҚР 
премьер-министрінің орынбасары Иманғали Тасмағамбетов. Алаш арыстарын айтқанда 
ұлттың ұлы ұстазы, рухани көсемі  Ахмет Байтұрсыновты еске аламыз. Ахмет 
Байтұрсыновтың шығармашылық мұрасы мол, сан-салалы. Ол-тілші, əдебиеттанушы ғалым, 
ұстаз, аудармашы, ақын, жидашы, өткір тілмен, ақиқат сөзбен сананы оятқан көсемсөзші, ел 
үшін күрескен ердің сойы.  

Ахмет 1872 жылы 5 қыркүйекте Торғай атырабындағы Аккөл жағасында дүниеге 
келген. 1886-1881 жылдары  екі кластық Торғай орыс-қазақ училищесінде оқыған. Ал 1891-
1895 жылдары Орынбор орыс-қазақ мектебінде тəмəмдап, ауылдық мектептерде, бастауыш 
уилищелерде ұзтаздық қызмет атқарған. ХХ ғасырдың басында революциялық қозғалыстарға 
араласа бастайды, ал 1905 жылғы 17 қазанда жарияланған манифестен кейін қалың қазақтың 
мүддесін үшін күресуді мақсат еткен қайраткерлердің біріне айналады. Патша заманында-ақ 
қуғын сүргін көріп, 1938 жылы жазықсыз атылғанға дейін «асыл адам айнымас» дегендей 
ұлт мүддесі үшін саяси, ағартушылық күрес жүргізді. Ақаңның ізін басып, көктеген қазақтың 
ұлы жазушысы М.Əуезов Ахаңа «оқыған азаматтың тұңғышы, алғашқы шыққан көсемі» 
деген сөзі нақ шындық. Ол қазақ тілінің əліппесін түзіп,  негізгі грамматикалық жүйесін 
реттеп, қазақ мектебінің іргесін қалады. 1923 жылы 28 қаңтарда  Орынборда қазақ 
зиялыларының  арасында түңғыш рет А.Байтұрсынұлының 50 жылдық мерейтойы өткізілді. 
Мəжілісті Қазақ АССР Халық Комиссарлары Кеңесінің төрағасы С.Сейфуллин ашып, өз 
сөзінде  «Ахмет Байтұрсынұлы қарапайым кісі емес, оқыған кісі, оқығандардың арасынан өз 
заманында патшаның арам құлықты атарман-шабармандарының қорлығына, мазағына 
түскен халықтың намысын жыртып, даусын шығарған кісі. Қазақ халқын байға, кедейге 
бөлмей, намысын бірдей жыртып,  арын бірге жоқтады. Ахмет Байтұрсынұлы:... ұлтын сюдің 
зорлығынан  «Алаш» партиясында болды, сол ұлт қамы үшін коммунист партиясына да 
кірді. Байын, кедейін айырмай қазақты ғана  сүйетін адал жүрек таза ұлтшыл, жазушысы аз, 
əдебиеті нашар қазақ жарлыларына «Оқу һəм құралдарымен» қылған қызметі таудай»-деп 
баға берді. 

Əр халықтың дербес білім жүйесі болу керек. Əлемдік тарихта дербес білім беру 
жүйесінен айрылу кейбір ұлттық мемлекеттердің жойылуына əкеп соғады. Оған тарих куə. 
Елдің болашағы, оның оқу жүйесіне тікелей байланысты.  Сондықтан да Ақаң: Əуелі біз елді 
түзеуді бала окыту ісін түзеуден бастауымыз керек. Неге десек, болыстықта, билікте, 
халыктық та оқумен түзеледі. Қазақ ісіндегі неше түрлі кемшіліктің көбі түзелгенде, 
оқумен түзеледі»,-деген еді[1]. Кешегі өткен кеңестік білім жүйесі қазақ ұлтының кəсіби 
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мамандарын даярлауда, ғылым-білімді игеруде сапалы қайнар көз болғанын жоққа шығара 
алмаймыз. Дегенмен кемшін тұстары да жоқ емес еді. Ал тəуелсіз  Қазақстан тұсындағы 
білім беру саласындағы сансыз реформалар не берді  деген күрделі сұраққа білім беру 
саласындағы атқа мінгендер бір сəт ойланды ма екен. Жас ұрпақтың алдында бəріміз 
жауаптымыз. Педагогика ғылымдары академиясының президенті Асқарбек Құсайыновтың 
пікірі ащы шындық: «... алдымен білім беру саласын дамытудың ғылыми жүйесін 
жасауымыз керек еді. Өкінішке орай, ондай жұмыстар дер кезінде атқарылмады. ...Өкінішке 
орай, одан кейінгі жылдарда жүргізілген барлық реформалар да ғылыми негізсіз жүргізілетін 
болды» [2].  .А.Құсайынов əлемдік тəжірбелерді сараптай келе оқушылары үнемі жоғары 
нəтиже беретін Шанхай (Қытай), Сингапур, Гонконг (Қытай), Финляндия, Оңтүстік Корея, 
Жапония, Тайвань, Канада жəне Жаңа Зеландия елдерінің ғылыми негізде дайындалған білім 
беру саясатына тоқталады:Олардың басты мақсаттары: ұлттық ерекшеліктер мен мəдениетті, 
ана тілін сақтап дамыту, рухани бай адам тəрбиелеуді іске асыру жəне мұғалімдердің кəсіби 
құзыреттілігін көтеру.Бір сөзбен айтар болсақ, басты мақсат – адам тəрбиесі. Осы елдердің 
тəжірибесіне сүйеніп, мемлекет құраушы ұлттың санының өсуі экономикаға, ал сапасы білім 
беру жүйесіне тəуелді екенін есте ұстаған жөн. Ақаң айтқан бала оқыту ісін əлі түзете 
алмауымыз елдігімізге сын. 

Елбасы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге қабілеттілік» 
жолдауында – адами капитал сапасын жақсартуға басымдық беріп отыр. «Ол үшін білім 
беру жүйесінің рөлін өзгертіп..., IT-білімді, қаржылық сауаттылықты қалыптастыруға, 
 ұлтжандылықты дамытуға баса көңіл бөлу керек». Ұлттың сапасын жаңғырту білім беруге 
тығыз байланысты екеніəу бастан білгенА.Байтұрсыновтың  бір ғасыр бұрын жан айқайын 
білдірді: «...əр халыққа керегі - өз діні, тілі, жазуы сақталу. Солай болған соң бастауыш 
мектеп, əуелі миссионерлік пікірден, политикадан алыс боларға керек, яғни қазақтың діні, 
тілі, жазуы сұмдык пікір, суық қолдан тыныш боларға керек... Əуелгі үш жылда балалар 
кілең қазақша оқу керек.   Ұлты ұстазының осы сөздерін қазіргі ана тілінің уызына 
жарымағандар не түсінбейді, не мүлде оқыған жоқ.  Елбасы «ұлттық тілмен ұлттық сана» 
қалыптасады деп отыр. Бала бақшадағы сəбиге, бастауыштағы бүлдіршінге үш тілді үйрету 
дүбəрə   азамат қалыптастыру, ұлттың тамырына балта шабу. Науқаншыл халықпыз ғой. 
Кейбір балабақшалар үш тілді үйретуге кірісіп кетті. Бүгінгі кей ата-аналар соның нəтижесін 
көріп жатыр. Мысалы, немересі мамасына  «Мама сенің көзің бұлу (ағылшыннан аударсақ 
көк) екен ғой,-депті; Əжесіне келіп немересі: Əже есік алдында уайд жатыр, уайд 
(ақ)жатыр»,-деп қоймаған соң, əжесі бұл не айтып жүр деп қараса есік алдында ақ балшық 
жатыр екен. Бұл үш тілді ғылыми негізсіз оқытудың нəтижесі. Баланың ойлау санасындағы 
бытысып жатқан ақпараттар жүйесі жаһанданудың алғы шарты. Жаһанданудың басты 
міндеттерінің бірі - ұлттық тамырынан ажырап қалған мəңгүрттерді, ұлтынан жеріген, 
өздерін ұлттан жоғары санайтын космополиттерді, ешқандай ұлтқа жатпайтын «жаңа 
адамды» тəрбиелеп шығару. Қазір Батыстың бүкіл ақпарат құралдары, білім, тəрбие  беру 
жүйелері осы мақсатқа жұмылдырылған»(Д.Ысқақов). 

Мəжбүрлі түрдегі қостілділік (қазақ-орыс, орыс-қазақ емес) қазақ қоғамында ұлттың 
тұтастануынан гөрі, қарама-қайшы топтарды қалыптастырғанын көріп отырмыз.  Үстем тіл 
бір ұлттың екінші бір ұлттан басымдығын жүзеге асырады.  Демек, қостілділік ана тілінен 
екінші бір тілге, яғни өз ұлтынан басқа бір ұлттың рухани əлеміне өткеріп жіберетін көпір 
рөлін атқарады. Ғалым Дэвид Кристал «Тіл ажалы» атты кітабында бір тілді, немесе ұлтты 
жоқ қылып жіберу үшін оларға қостілділікті енгізсе, жетіп жатыр деп, жазыпты. Сонда 
сөйлеушілерінің саны көп басым, яғни басқыншы тіл өзінен əлсіз тілді ассимилициялап, 
жұтып жібереді екен. 

Біз қанша тіл үйренсек те ана тілді бірінші орынға қоюымыз керек. Елбасының соңғы 
жолдауындағы «Қазақ тілінің басымдығы сақталады. Оның əрі қарай дамуына зор көңіл 
бөлінеді»,-деген сөзі көңілімзге зор медеу. Ақаңа тағы жүгінсек: ... Бастауыш мектепте 
кілең қазақ тілінде үйретілетін нəрселер: оқу, жазу, дін, ұлт тілі, ұлт тарихы, есеп, 
жағрапия, шаруа-кəсіп, жаратылыс жайы» [3]. Осы ұлағатты ойларды ескерместен жағары 
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сыныптарда жаратылыс пəн ағылшын тілінде оқытамыз деп жоспарлап отырмыз. Кейбір 
жоғары оқу  орындарының ректорлары үш тілде оқытуға дайынбыз деп қол көтеріп отыр. 
Бұл да науқаншылдық, лəббай құлдық деп жалған ақпарат беру.  «Егер біз жаратылыстану 
ғылымдарын тек ағылшын тілінде өткіземіз десек, онда біз тілден айырылдық деп 
есептеңіз»(А.Жұмəділдаев). Кешегі кеңестік заманда да қазақ мектебінде жаратылыстану 
ғылымдары қазақша оқытылып, ғылыми ақпарат қалыптасты, қаншама ғалымдар шықты. 
Өткеннің бəрін жоққа шығарып, қазақ тілін ғылым саласынан ығыстырсақ Қ. Сəтпаев сияқты 
ғұламалар қайдан шығады. Ғылым өз тіліңде болғанда ғана жұғымды, түсінікті болады. 
Қазақ тілінің ғылыми əлеуеті ұшан теңіз. 

«Жастардың оқу-тəрбие жұмысы түзелмей, жұрт ісі түзелмейді» (А.Байтұрсынов). 
Ұлт қамын ойлаған Елбасы өз жолдауында « Атап айтқанда, үш тілді оқуға кезең-кезеңмен 
көшу мəселесі бойынша ұсыныстар əзірленсін»,-деді. Ұсыныстар əзірлейтін болсақ, Ақаң 
айтқан тұжырымдарды ескеруіміз керек:, «Орысша оқығандар орыс сөзінің жүйесіне 
дағдыланып үйренген, ноғайша оқығандар ноғай сөзінің жүйесіне дағдыланып үйренген. 
қазақ сөздерін алып, орыс я ноғай жүйесімен тізсе, əрине ол нағыз қазақша болып 
шықпайды. Сондай кемшілік болмас үшін əр жұрт баласын əуелінде өз тілінде оқытып, өз 
тілінде жазу-сызу үйретіп, өз тілінің жүйесін білдіріп, жолын танытып, балалар əбден 
дағдыланғаннан кейін басқаша оқыта бастайды. Біз де тіліміз бұзылмай сақталуын 
тілесек, өзгелерше əуелі ана тілімізбен оқытып, сонан соң басқаша оқытуға тиіспіз». 

Осы тұжырымдарға сүйенсек, он екі жасқа дейін бала орта мектепте қазақ тілінде 
оқып, ұлттық тəлім-тəрбиенің ұрығы егілуі қажет. Ал орта сыныптарда орыс тілін кезең-
кезеңімен оқытуға болады. Жоғары сыныптарда ағылшын тілін түсінісе алатын, қарым-
қатынас жасай алатын деңгейлерде меңгертсе де жетеді. Ағылшын тілін терең меңгеруді 
көздеген жастар жоғары оқу орындарында арнайы оқу мүмкіндігі бар. 

Ал жоғары сыныптарда жаратылыстану пəндерін ағылшын тілінде оқыту еш нəтиже 
бермесі хақ. 
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На сегодняшний день традиционноные формы физкультурно-спортивной работы с 
учащимися учебных заведений (школ, колледжей, вузов), издавна сложившиеся и 
используемые на практике  требуют усовершенствования либо замены на более 
эффективные. В соответствии с этим, в большинстве учебных заведений ведется 
интeнсивный пoиск нoвых идeй и пoдхoдoв к opгaнизaции физкультуpнo-спopтивнoй paбoты 
со студентами. 

Необходимо отметить, что ученые и специалисты акцентируют особое внимание на 
вопросах реорганизации физкультуpнo-спopтивнoй paбoты в учебных заведениях (школах, 



261 

  

колледжах, вузах) в сooтвeтствии с тpeбoвaниями сегодняшного дня, а наиболее активное 
внимание привлекает испoльзoвaниe пoтeнциaлa спopтивных игp в колледже.  

 В хoдe экспepимeнтaльной работы путeм нaблюдeний и aнкeтнoгo oпpoсa  
выявлялись интepeсы студентов колледжа к oтдeльным видaм спopтa, в частнoсти к 
игрoвым. 

Былo пpoвeдeнo aнкeтиpoвaниe студентов колледжа (юношей и девушек). Всeгo 
oпpoшeны 68 студентов. Пo  вoпpoсу aнкeты o знaчeнии физичeскoй культуpы для здopoвья 
чeлoвeкa студенты oтвeтили: 95% учaщихся знaют, чтo физичeскaя культуpa и зaнятия eю 
являются фaктopoм укpeпляющим здopoвьe, 85% студентов  знaют, чтo физичeскoй 
культуpoй зaнимaться нeoбхoдимo. Пo вoпpoсу aнкeты o знaчeнии видoв спopтa для paзвития 
opгaнизмa студенты oтвeтили и выбpaли нaибoлee знaкoмыe им виды спopтa: 75%  студентов 
(юноши) хoтeли бы зaнимaться футбoлoм, 65%  студентов хoтeли бы зaнимaться 
вoлeйбoлoм, 58% хoтeли бы зaнимaться бaскeтбoлoм.   

Пpи oпpoсe девушек нa вoпpoс «Кaкoй вид спopтa вaм нpaвится и вы хoтeли бы 
зaнимaться?» 55% студенток oтвeтили, чтo им нpaвится гимнaстикa,  aкpoбaтикa; 63% 
студенток колледжа хoтeли бы зaнимaться вoлeйбoлoм, 45% хoтeли бы зaнимaться 
бaскeтбoлoм, 28% хoтeли бы игpaть в футбoл (рис.1, 2). 

Резюмируя выше изложенное необходимо отметить, что более 50% учащихся 
колледжа (юноши и девушки) с большим желанием занимаются спортивными играми на 
занятиях физической культуры и хотели бы продолжать занятия и во внеучебное время.  Им 
хочется знать не только правила игры таких видов спорта как волейбол, баскетбол, мини-
футбол, но и использовать их в процессе двигательной деятельности особенно в 
соревновательном периоде, то есть спортивных состязаниях, где виден реальный результат 
их физического развития и спортивной подготовки.  

 

, 
Рис.1. Результаты анкетнoгo oпрoса учaщихся колледжа с выявлeниeм интepeсa к 

oтдeльным видaм спopтa (юноши) 
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Рис.2. Результаты анкетнoгo oпрoса учaщихся колледжа с выявлeниeм интepeсa к 

oтдeльным видaм спopтa (девушки) 
 

Сравнительный анализ результатов анкетного опроса студентов  показал, что 
заинтересованность занятиями отдельными видами спорта в колледже наиболее 
интересными выявлены такие виды спорта: волейбол, баскетбол, мини-футбол, а так же 
бадминтон, гимнастика. Однако наибольшее предпочтение студенты колледжа уделяют 
именно спортивным играм, которые характеризуются активностью, азартностью и командно-
состязательными периодами как на занятиях физической культурой, так и во внеурочное 
время. Согласно анализа опроса студентов колледжа необходимо отметить, что практически 
все учащиеся знают правила игры и у них сформированы знания, умения и навыки не только 
игровой деятельности, но и имеются умения и навыки судейства (рис.3).   

 
Рис. 3. Сpaвнитeльный aнaлиз peзультaтoв aнкeтнoгo oпpoсa учaщихся с выявлeниeм их 

зaинтepeсoвaннoсти зaнятиями к oтдeльным видaм спopтa в колледже. 
 

Aнкeтный oпpoс учaщихся колледжа пoкaзaл, чтo студенты с интepeсoм oтнoсятся к 
зaнятиям paзличными видaми спopтa и хoтeли бы зaнимaться ими нa занятиях и пoслe 
зaнятий в свoбoднoe oт учeбы вpeмя. 
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В peзультaтe опроса студентов колледжа был paзpaбoтaн и пpaктичeски внeдpeн в 
paбoту на занятиях пo физичeскoй культуpe гoдoвoй плaн-гpaфик занятий физическoй 
культурой, кoтopый сoдepжaл:  

− важные тeopeтичeскиe свeдeния oб  oздopoвитeльнoм знaчeнии физичeскoй 
культуpы, личнoй гигиeны вo вpeмя и пoслe зaнятий физичeскoй культуpoй, пpaвилaх 
питaния. 

− oснoвные тeopeтичeскиe свeдeния oб oбщeй физичeскoй пoдгoтoвкe, ee знaчeнии для 
учeбы и здopoвья учaщихся; 

− тeopeтичeскиe свeдeния пo спopтивным игpaм, тo есть знaкoмили учeникoв с 
сoдepжaниeм спopтивных игp и пpaктичeским их выпoлнeниeм нa зaнятиях пo физическoй 
культуре. 

В пpoцeссe экспepимeнтa учeники знaкoмились с тeopeтичeскoй чaстью и зaтeм здeсь 
жe в спopтивнoм зaлe выпoлняли физичeскиe упpaжнeния oбщeй физичeскoй пoдгoтoвки. 

Для кaчeствeннoй opгaнизaции спopтивных игp нa занятиях физичeскoй культуpы и  
внeуpoчных зaнятиях для студентов колледжа былa paзpaбoтaнa следующая пpoгpaммa 
физических нагрузoк:  упpaжнeния oбщeй физичeскoй пoдгoтoвки (бeг, пpыжки, пpыжки с 
мeстa, чeлнoчный бeг 30 м, мнoгoскoки; упpaжнeния с пpимeнeниeм гимнaстичeскoй 
скaмeйки; paзличныe спopтивныe игpы (бaскeтбoл, вoлeйбoл, мини-футбoл). 

Исхoдя из вышeизлoжeннoгo нeoбхoдимo пoдчepкнуть, чтo физичeскoe paзвитиe 
студенов зaвисит oт дeятeльнoсти преподавателя физичeскoй культуpы и интepeсa к 
paзличным видaм спopтивнoй дeятeльнoсти учaщихся колледжа. 

Спopтивныe игpы в систeмe физичeскoгo вoспитaния являются вaжным фaктopoм, 
кoтopый слeдуeт учитывaть пpи opгaнизaции учeбнo-вoспитaтeльнoгo пpoцeссa пo 
физичeскoй культуpe в колледже и oпpeдeляeт oтнoшeниe студентов к paзличным фopмaм 
зaнятий физичeскими упpaжнeниями. В нaучнo-мeтoдичeскoй литepaтуpe пpивoдятся 
дaнныe, хapaктepизующиe paзличный интepeс студентов колледжа к сoдepжaнию 
физичeскoгo вoспитaния. Пo peзультaтaм исслeдoвaний устaнoвлeнo, чтo нaибoлee 
пpeдпoчтитeльными видaми спopтa, изучaeмыми в колледже, студенты считaют вoлeйбoл, 
бaскeтбoл, мини-футбoл, пoдвижныe игpы и дpугие. 
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ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СРАВНЕНИЙ И МЕТАФОР С 
КОМПОНЕНТОМ ФАУНЫ И УЧЕТ ИХ ПЕРЕВОДА 

Сатымова К.М. 
 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 
 

У представителей одной и той же лингвокультурной общности совокупность 
ассоциаций, возникающих при восприятии человеком окружающего мира, складывается в 
определенную систему, которую Н.И. Жинкин назвал универсальным предметным кодом (1). 
Последний находит свое языковое выражение в паремиях, фразеологических 
единицах.Однако, на наш взгляд, наиболее отчетливо он проступает в устойчивых 
сравнениях и метафорах, служащих средством освоения эмпирически познаваемой 
действительности и в то же время – ее оценивания в образах – эталонах, имеющих прямое 
отношение к условиям жизни носителей данного языка, к их культуре, духовным и 
материальным ценностям. Вместе с тем, если бы значения всех образных средств были бы 
только культурно-специфическими, исследование культурных различий вообще было бы 
невозможным. Соответственно, говоря о национально-культурном аспекте значения 
образных средств, следует учитывать и универсальные свойства данных языковых единиц. 

Анализ метафор с компонентом фауны в английском, русском и казахском языках, 
позволяет выявить универсальные и специфичные параметры образности, лежащей в основе 
метафорических переносов. Возможность подобного анализа обусловлена общностью 
лексико-семантических групп, в рамках которых развиваются переносные значения в 
рассматриваемых языках. Наиболее значительную в количественном соотношении группу, 
составляют метафоры, образная структура которых, несмотря на общее денотативное 
значение, в английском, русском и казахском языках совпадает частично, включая, как 
общие, так и различные семантические компоненты. Расхождение образных структур 
узуальных метафор проявляется в частичном несовпадении мотивирующих признаков и 
несовпадении их эмоционально-культурного компонента в семантической структуре этих 
слов. Данный анализ позволяет глубже понять этноспецифичность и структуру 
ассоциативного мышления каждого из рассматриваемых языковых коллективов. Итак, 
сопоставим, семантический объем метафоры lion, лев и арыстан. Во всех трех языках в 
основе метафоризации – оценка характерных особенностей поведения животного, 
соотносимого с поведением человека. Маркированным компонентом зооморфного образа 
«человек как лев» оказывается представление об этом животном как о сильном и храбром. 
Символическое значение «сильное, храброе животное», присущее образу льва, коррелирует в 
русском языке с представлением не только о смелости, но и о благородстве, добавляя еще 
один оценочный нюанс в характеристику человека, чье поведение сходно с поведением льва. 
В английском языке также происходит наложение на сему «храбрый» семы 
«прославленный». Соответственно, в английском языковом сознании lion ассоциируется не 
только с храбрым,смелым человеком, но и со знаменитой и прославленной личностью. В 
толкованиях значений данного зооморфизма во всех рассматриваемых языках отражено 
представление о льве как о самом сильном животном, «царе зверей». В русском языке, 
однако, «сила льва» как основа зооморфного образа, характеризующего человека, 
соотносится с указанием на благородство, а в казахском - на храбрость. Кроме того, лексема 
лев в русском языке имеет еще одно переносное значение, основанное на пресуппозициях: 
ср. устар. светский лев «человек высшего света, пользующийся в нем большим успехом». В 
английском языке также существует переносное значение «знаменитый, прославленный 
человек».В трех изучаемых лингвокультурах наибольшее количество совпадений выявлено в 
отношении лексемы собака. Высокий фразообразовательный потенциал такого компонента 
обусловлен многовековыми наблюдениями человека над животными. Причиной этому 
может служить тот факт, что собака является первым прирученным человеком животным, 
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верным его спутником. В русском языке денотат собакаво фразеологизмах используется 
скорее в отрицательном, насмешливом, шутливом смысле - жить как кошка с собакой,ит 
пен мысықтай,fightlikecatsanddogs; как с цепи сорвался (хотя во втором примере 
непосредственно не присутствует лексема собака, она подразумевается, т.к. на цепи обычно 
сидит собака), шынжырданбосанғандай,like a maddogbrokeloose;как собак нерезаных (в 
значении много: опять же подразумевается, что излишнее количество собак подлежит 
уничтожению),шектентыс,asmanyofsmb. asstraydogs;как собака голоден (голодное 
состояние человека сравнивается с вечно голодной бездомной собакой)ашыққан қасқыр, 
likeahungryhunter; как собака на сене (ассоциация с предельно жадным 
человеком),шөпқорығаниттей,adoginthemanger.Этнически отрицательное отношение к 
собаке прослеживается и в английских фразеологических выражениях doneuplike a dog` s 
dinner, и dresseduplike a dog`sdinner - одетый вульгарно. С собакой, вечно грязной и живущей 
в не самых комфортных условиях, сравнивается вызывающий, не подобающий вид и образ 
поведения человека, т.е. наличествует уже упомянутая ассоциация с чем-то неприятным. 
Английское фразеологическое выражение fightlikecatsanddogs, имеющее коррелят и в 
русском языке - жить как кошка с собакой - отражает неуживчивость собаки, нетерпимость. 
Ярким свидетельством такого отношения к собаке, в языковом сознании казахов, может 
служить незначительное количество компаративов с этим зоонимом в казахском языке, 
которые не несут в себе положительное начало. Подтверждением отрицательного, бытового 
отношения к собаке служит и глубоко укоренившееся в сознании казахского этноса 
брезгливое понятие о месте собаки вне дома, ее подчиненное, зависимое положение. 
Следовательно, можно констатировать, что резко отрицательное восприятие собаки 
сохранилось у представителей казахского этноса до сих пор, о чем свидетельствует тот факт, 
что в казахском семейном укладе крайне редко можно обнаружить совместное проживание в 
доме собаки и людей: казахи практически никогда не держат собак дома, в отличие от 
русских и англичан.  

Характеризуя данные компаративы в русском, английском и казахском языках можно 
сделать вывод о существовании одинаковых ассоциаций, реакций у различных народов по 
отношению к собаке, что говорит об определенной общности языковых сознаний 
исследуемых этносов. Подтверждением этого вывода является наличие в казахском языке 
таких ФЕ, как ит пен мысықтай(как собака и кошка, недружные), что возможно является 
калькой русского фразеологизма.  

Так, например, в английском языке существует фраземаhotdog(горячая собака). 
Физические и характерные особенности этого явления стали обозначать бутерброд и 
классного парня, которым, как оказалось, присущи все признаки «горячей собаки». 

Фразеологическая единица из английского языка worklike a dog (работать как 
собака), со значением выполнения тяжелой работы указывает на положительную 
окрашенность данного выражения: англичане отдают дань выносливости собаки, ее 
способности выполнять непосильные нагрузки. Как видим, ряды ассоциаций, 
характеризующих отношение к денотату собака в этих фраземах в сопоставляемых языках 
разные.  

В английском языке молчаливый субъект также сравнивается с собакой, dumbdog 
(молчаливый парень). Скорее всего, здесь ассоциативным фоном выступает бессловесность 
собаки, когда она взглядом выражает свое полное понимание, но словами или другими 
членораздельными звуками выразить свое ощущение не может.  

Рассматривая и анализируя компаративизмы, имеющие в своем составе зоонимсобака, 
нам удалось выявить наличие фразеологизмов в одном языке, в частности, английском, 
которые не имеют аналогов, или калек в двух других исследуемых нами языках (в казахском 
и русском) - они носят отпечаток национально-культурной специфики и связаны с этнически 
маркированными элементами языкового сознания.  

Очень известным и употребительным выражением в английской языковой культуре 
является фразеологизм itrainscatsanddogs, дословно переводимая как дождь идет кошками и 
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собаками, что соответствует русскому фразеологизму льет как из ведра. Здесь интересным 
является коннотативный фон: если идет сильный дождь, то кошкам и собакам негде 
спрятаться. В русском или казахском языках не удалось выявить аналога или 
калькированного выражения. Но существующее в русском языке выражение такая погода, 
что добрый хозяин и собаку не выгонит, не имеющее в своем составе прямогокомпаратива, 
позволяет провести определенную параллель с названным английским фразеологизмом.  

Название животного волк/қасқыр в русском и казахском языках зачастую является 
описанием жадного, злого, вероломного человека. Подтверждением тому является 
паремиологическое отражение зооморфизма трех лингвокультурах: волк в овечьей шкуре, 
қойтерісінжамылғанқасқыр ,awolfinsheep’sclothing; одинокий волк, казахский эквивалент 
отсутствует, lonewolf, волчьи ягоды, қасқыр жидек,wolf’sberry. Wolf является также 
астрономическим номинативом, и переводится как созвездие, в русском и казахском языках 
аналоги отсутствуют. Интересным также является тот факт, что wolfв английской 
фразеологической картине мира означает “instrumentofviolclass, 
aharshsoundduetofaultyvibrationincertainnotes”. В казахской и русской лигвокультурах 
эквиваленты отсутствуют.Итак, волкврусском, английском и казахском языковом сознании 
представлен как хищный и опасный зверь, являющийся эталоном жадности и голода, 
произнесение звуков животного ассоциируется с фальшивыми нотами в музыке. 

Проведенное исследование показало что, ядерными признаками русских, казахских и 
английских концептов животных является их качества, которые в английском языке связаны 
с онтологическими признаками животных, а в русском и английском языке в ядро концепта 
входят еще и приписанные знаки, обусловленные культурой. Наблюдается универсальность 
человеческого мышления в отражении действительности, но, люди, относящиеся к разным 
культурам, не всегда одинаково концептуализируют и категоризируют одни и те же явления.  
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ЕУРАЗИЯЛЫҚ ИДЕЯДАН –ЕУРАЗИЯЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯҒА 

Сагитова А.Д. 

ХХ ғ. басында орыс эмигранттарыныңнегіздеген «Еуразияшылдық» идеясы 
Кеңесөкіметіыдырағаннанкейінсатылытүрдеісжүзінеаса бастады. Бұл идеяны қайтадан күн 
тəртібіне енгізген Н.Ə. Назарбаев 1990 жылы посткеңестік ауқымдағы саяси үрдістерді 
сезіне отырып, еуразиялық құрлықтағы тұрақтылық пен жаңа құрылған мемлекеттер 
арасындағы ынтымақты күшейту мақсатында күш жігерін аямады. Бүгінде идеяның 
алғышарттарын құрайтын ТМД, ШЫҰ, Орталық Азия мемлекеттерінің экономикалық одағы, 
ЕурАзЭҚ т.б. одақтар мен қауымдастықтар заңды түрде жұмыстарын атқаруда.  

1990 жылы Еуразия кеңістігінде құрылған жаңа тəуелсіз мемлекеттердің дамуы 1994 
жылға қарай өзінің бастапқы қадамдарын жасап, əлем деңгейінде таныла бастады. Əрбір 
мемлекет өзінің ұлттық валютасын, шекарасын, мемлекеттік басқару жүйесі мен 
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стратегиялық даму жолын таңдады. Мемлекеттің тəуелсіздігін қалыптастырғаннан кейін 
интеграциялық сипаттағы процестерді ескере отырып, тарихи, геосаяси жəне мəдени 
алғышарттарға баса көңіл аударылды [1, 47 б.]. 

Өткен жылдар өзінің жақын көршілерімен сапалық жəне қарым -қатынасқа көшу тіпті 
де оңай емес екенін көрсетті. Бұрынғы геосаясаттың қалыптары ойлағандағыдан əлдеқайда 
қиын болып шықты. Сонымен бірге тəуелсіз жаңа мемлекеттердің дербес даму жылдары да 
егемендікке деген саналы құлшыныстарды қанағаттандырып қана қойған жоқ, сонымен бірге 
ғасырлар бойы қоян-қолтық өмір сүрген елдер мен халықтардың бір-бірінен тəуелсіздігінің 
шекараларын да көрсетіп берді. Бір-бірімен өзара байланыс дəрежесі де, бір-бірінен 
экономикадағы, қорғаныс мəселелеріндегі, ғылым мен мəдениет əлеміндегі, алуан қырлы 
адами қатынастар саласындағы өзара тəуелділік дəрежесі айқын көрінді. Н.Ə. Назарбаев атап 
көрсеткендей, ескі тəртіптің қирауымен бір мезетте тез арада-ақ жер-жердің бəрінде батыс 
демократияларындағы сияқты азаматтық қоғам да, демократиялық мемлекет те орныға 
қалды дейтін əуелгі кездегі үміт жай қиял болып шықты [2, 204 б.].  

Тəуелсіздік алуымен байланысты Қазақстанның алдынан, шын мəнінде, болашақтағы 
өркениетті дамудың үш жолы, үш мүмкіндігі тұрған еді. Біріншісі - батыстану, біртіндеп 
батыстық үлгіге бой ұруға деген құлшыныс. Екіншісі - шығысқа, мұсылман əлеміне бағыт 
ұстау. Ал үшіншісі - Батыс пен Шығыстың жетістіктерін жəне сонымен қоса тарихи 
тəжірибесі мен тарихи-мəдени дəстүрлерін, сондай-ақ қазіргі геосаяси шындықты ескеретін 
өзіндік үлгі қалыптастыру болатын [3, 395 б.]. 

Н.Ə. Назарбаев біздің бірінші мүмкіндігіміз Еуразия аймағындағы жолдардың 
түйіскен торабында орналасқан географиялық жағдайымыздан туындайды дейді. Əлемдік 
экономикалық жəне саяси процестердің ауқымдану процесі осы факторды түйінділерінің 
қатарына қосады. Біздің бабаларымыз түркі халықтарының біртұтас отбасы құрамында осы 
маңызды стратегиялық факторды өздері үшін тиімді пайдалана білді. Атақты Жібек жолы 
бойымен Еуропа жəне Азия елдері арасында кең ауқымды сауда арнасы ұйымдастырылған 
болатын. Бүгін біз осы арнаны аймақтағы басқа елдермен ынтымақтаса отырып жəне əлемдік 
қоғамдастықтың қолдауымен қалпына келтіре бастадық. Сөз жоқ, келешекте Еуропа мен 
Азия арасында сауда, қаржы ағысы жүйесі мен адамдардың көші-қоны ұлғая түседі. 

Көптеген саяси тұрақтандырушы факторлары туралы айтпағанның өзінде, осы 
себептен, Елбасы Н.Ə. Назарбаев Еуразия идеясын ұсынып жəне оны дамыта беретіндігін, 
əрі оның стратегиялық болашағына сенетіндігін білдіреді. Елімізбен шектес кез келген ел 
тəрізді Қазақстанның жеке өзі де тиімді транзиттік əуелетін іске асыра алмайды. Мұны 
бірлесе, тығыз əрі өзара тиімді ынтымақтастықпен жасау керектігін ескерген жөн [4, 19 б.]. 
«Қазақстан Еуразия одағын құру жөнінде үлгілі бастама көтеріп, ұсыныс жасады. Бұл 
Достастықты бір сілкінткендей жай болды. Бұл үлгілік жобада көзделген идеялардың 
көпшілгі кейіннен екі жақты, көп жақты шарттар түрінде жүзеге асты. Мұның өзі 
экономикалық салада, кеден одағын құруда, азаматтық мəселелерін шешуде нақты 
нəтижелерге қол жеткізді. Ғасырдың соңында «интеграция» ұғымның мəнін салиқалы түрде 
қайта пайымдайтын болсақ, біріншіден, біз ешқандай идеологиялық, діни немесе 
өркениеттік аңыздар мен өлшемдерге артықшылық атаулыны қабылдамаймыз. Басты өлшем 
тəуелсіз мемлекет Қазақстан Республикасының ұлттық мемлекеттік мүддесі. Екіншіден, біз 
қай істе де прагматизмді ұстанамыз. Иə, тарихтың ұлы ұстаз екені рас, дегенмен мəңгі бақи 
оның аясында қалып қалуға болмайды. Біз өткенді көксей бермей, Еуразия кеңістігіндегі 
тарихи байланыстарымызды жаңаша сипатқа көшіруіміз керек. Үшіншіден, əртүрлі 
интеграция құрылымдарында болып көргендегі тəжірибеміз бүгінгі таңдағы интеграцияның 
əмбебап принциптерінің артықшылықтары мол екенін дəлелдеп отыр. Бұл принциптер - 
теңдік пен еріктілік. Күштеп бірікіру деген «империялардың қаңқасын құрап» жүретіндердің 
сандырағында ғана қалған. Төртіншіден, интеграция эволюциялық жолмен дамыса ғана 
сенімді болмақ. Революциялық оқыс сілкіністер, аяқ астынан біріге қалу, байыбына бармай 
жатып конфедерация құра салу сияқты қадамдар қалыпты жəне табиғи дамып келе жатқан 
процеске тек залал келтіруі мүмкін. Ақыр аяғында, бір бағыттағы интеграция қадамдары 
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басқа бір бағыттағы қадамдардан бас тартуға соқтырмауға тиіс.Бүгінгі əлемде аймақтық 
орталықтардың неше түрі бар, олар сонысымен де мықты болып отыр. Мұның өзі 
Қазақстанның ұлттық-мемлекеттік мүдделерімен əбден орынды қабылдасады» - деп атап 
көрсетті Н.Ə. Назарбаев [5, 40-42 бб.]. 

Н.Ə. Назарбаев 1994 жылы 29 наурызда Мəскеуге арнайы сапары кезінде М.В. 
Ломоносов атындағы Мəскеу мемлекеттік университетінің профессор - оқытушылар құрамы 
жəне студенттермен кездесуі болды. Осы интелектуальды аудиторияның алдында кеңестен 
кейінгі аймақтағы мемлекеттердің даму перспективасы туралы лекция оқығанда, ТМД-ға 
мүше елдердің мүлдем жаңа бірлестігін құру идеясын жəне оны Еуразия одағы (ЕАО) деп 
атауды ұсынды [6, 93 б.].  

Еуразия одағының қажеттігі жөнінде: «біз бір-бірімізге сенуге мəжбүрміз. 
Қараңыздар көпжылдық мемлекеттік Еуропа елдері бірігуге бастайды, ол жақта жаңа 
«конфедерация» сөзі жиі айтылады. Олар əлемдік рыноктың қатал поляризацияланатынын 
өте жақсы түсінеді» деп мəлімдеген болатын Н.Ə. Назарбаев [7, 15б.].  

Еуразиялық одақ жобасын дайындау үстінде Достастық елдеріндегі қоғамдық-саяси 
жəне əлеуметтік-экономикалық даму сатыларына асқан дəлдікпен жасалған талдаулар, 
тəуелсіз жас мемлекеттердің заң шығарушы негіздерін мұхият зерттеу, сондай-ақ ТМД 
мемлекетері мен үкіметтерінің басшылары қабылдаған, бірақ заңдық күшіне енбей қалған 
құжаттардың юристік сараптары пайдаланылған. Осының бəрі Н.Ə. Назарбаев ұсынған 
мемлекеттердің жаңа құрылымын əлеуметтік-экономикалық жаңғырту, олардың 
тұрақтылығы мен қауіпсіздігін жаңа сапалы интеграциялық бағытта күшейту бағдарламасы 
нақтылы саяси, экономикалық, тарихи жəне географиялық жағдайларға нық байланыстырған 
болатын. 

Қазақстан Республикасы халықтардың тарихи тағдырының бір екенін, оның дамуы 
əлемдік қауымдастық интеграциясының артуы жағдайында өтетінін түсініп, ТМД 
шеңберіндегі жан-жақты, сан-салалы интеграцияны қолдайды. Н.Ə. Назарбаев Еуразиялық 
одақ идеясын ұсынғаннан кейін, ол ТМД елдері көлеміндегі интеграциялық процестің 
қарқынды түрде жүруінің негізі болды [8, 46 б.]. Мемлекетердің Еуразия одағын 
қалыптастыру туралы жобасы үстінде қызу жұмыстар жүргізіліп, ол 1994 жылы 3-маусымда 
ТМД мемлекеттерінің басшыларына жолдады. 6-маусымда бұл қүжатпен қазақстандықтар 
танысты. Ал 8 маусымда Еуразиялық одақ жобасының толық мəтіні «Независимая газетінде» 
басылып, басқа ресейлік БАҚ-тар оған түсініктемелер жарияланған болатын. Еуразиялық 
одақ идеясының таралған күнінен бастап одақ төңірегіндегі пікірталастар сапалық жаңа үнге 
ие болды.  

Н.Ə. Назарбаев ұсынған Еуразиялық одақ жобасының мəнін ТМД-ның кешегі 
кеңестік кеңістіктегі ықпалдастықтың бірден-бір түрі болып қала алмайтындығын, 
сондықтан аймақтық жəне салалық бірлестіктер қалыптастыру керек екендігін ашық айтып, 
түсіндіреді. Уақыт ол пікірдің дүрыстығын дəлелдеп, Үш мемлекетік Кеден одағы, Орталық-
Азиялық одақ ықпалдастық түрлерінің дүниеге келгені мəлім. Еуразиялық одақ жобасы 
жақын уақытта ТМД елдерінің дамыған экономикалық одақтарға тең құқылы ықпалдас боп 
кіре алмайтындықтарын жақсы сезінгендіктен туындаған. Мұны уақыттың өзі көрсетіп отыр. 
Басқа технологиялық жəне басқа да құрылымды экономикалық аймақтарға дендеп енудің 
əншейін құрғақ қиял екендігіне көз жете бастады. Дегенмен де біздің мемлекеттеріміз Батыс 
пен Шығыстың аса ірі халықаралық ұйымдарына белсене атсалысып келеді. Алайда Н.Ə. 
Назарбаев мұның біздің кешегі кеңестік кеңістіктегі ықпалдастықты жақтауға жəне оны 
басым міндет санауға еш кедергі келтірмейдігін атап көрсетеді. 

1994 жылы қыркүйек айында Алматы қаласында «Еуразия кеңістігі: ықпалдастық 
мүмкіндіктері жəне олардың жүзеге асуы» деген тақырыбында өткен ғылыми-практикалық 
конференцияға Достастық елдерінің барлығынан мемлекет, қоғам, саяси қайраткерлері, 
ғалымдар, ақпарат өкілдері қатысқан болатын. Конференцияға қатысушылар өздері 
қабылдаған қорытынды құжатта мемлекеттердің Еуразия одағы идеясын жəне басқа 
ықпалдастық жобаларын пайдалана отырып, ТМД ықпалдастық мүмкіндіктерін бекіте түсу 



269 

  

жолында қадам жасауы ұсынылды. Демократиялық реформалардың халықаралық қозғалысы 
ТМД мемлекеттері басшыларының Мəскеудегі кездесуінде «Еуразия одағы болуы керек» 
деген үндеу жолданды. Онда тəуелсіз мемлекеттердегі алпыстан астам ұжымдық 
қатысушылар атынан Қазақстан Республикасының президенті Н.Ə. Назарбаевтың 
бастамасын қолдау қажеттілігі айтылды: «Бүгін ТМД бұл қалпында өмір сүре алмайтыны 
анықталып отыр. Ынтымақтастықтың жаңа түрлері, экономикалық, қорғаныстық, 
дипломатиялық, экологиялық жаңа шарттар жасауы қажет» [6, 94 б.]. Олардың қызметін 
жүргізетін бірлескен құрылымдар құру керек. Ол ғасырлар бойы қоян-қолтық өмір сүріп, 
бір-біріне қолдау көрсетіп келе жатқан халықтарға қажет. Демократиялық реформалардың 
халықаралық қозғалысының бастамасымен ұйымдасқан «Жаңа келісімге» атты форум 
Еуразия одағын құруды толығымен қолдады.  

Н.Ə. Назарбаев 1994 жылдың қазанында Мəскеу саммитінде «Еуразиялық одақ» деген 
шартты атаумен жаңа мемлекетаралық бірлестік құрудың жобасын ұсынды. Еуразиялық 
Одақ - əрбір мүше елдердің үлттық мемлекеттік мүдделерін іске асыруға бағытталған тең 
тəуелсіз мемлекеттер одағы. Еуразиялық Одақ - кеңестен қалған аймақтағы əлеуметтік-
экономикалық дамуды, қауіпсіздік пен тұрақтылықты нығайту мақсатындағы егемен 
мемлекеттердің интеграциясының формасы деп саналады.  

Қазақстан Республикасының президенті өзінің Еуразиялық одақ идеясының 
байыптамасын Қазақстанның жаңа елдордасы Астанадағы мемлекеттік университетке өзін 
«соңғы еуразияшылмын» деп атаған Л.Н. Гумилевтың атын берумен бастады. Н.Ə. 
Назарбаев Еуразиялық одақ идеясын 1994 жылы Мəскеудегі М. Ломоносов атындағы 
университтетегі оқыған лекциясында егжей-тегжейлі баяндағаннан кейін, бұл ұсынысты бір 
топ ғалымдар қолдаған болатын. Бұл идеяның бұқаралық ақпарат құралдарында кеңінен 
талқылауға да ғалымдар мұрындық болды. Бұл идеяның ұсынылуымен осы идея төңірегінде 
қызу жұмыстар жүргізілді.  

Еуразиялық одақ құру идеясы тек қазақстандық жəне ресейлік саясаткерлердің 
арасында талқыланып қана қойған жоқ еді. Еуразиялық одақ туралы идеяға байыпты назар 
аударып жүргендердің арасынан, мəселен, Мəскеуде тіркелген АҚШ, Ұлыбритания, ГФР, 
Швеция, Чили, Словения, Болгария жəне Чехия елшілері Т. Пикерингті, Б. Фоллды, О. 
Габленцті, С. Хирманды, Д. Холгерді, С. Гержинаны, Х. Милодиновты, Р. Саланскиді көруге 
болады. Бұлар жобаның экономикалық жəне саяси түрғыдан да, мəдени -рухани түрғыдан да 
тиімді əрі пайдалы екенін атап көрсеткен. Бір ғасырдан астам уақыт бойы еуразияшылдық 
идеясының жөніндегі пікірталастар тоқтайтын емес. Бұл жөнінде ертедегі славянофилдер 
мен батысшылдар, белгілі ойышылдар мен қазіргі кездегі теоретиктер өз көзқарастарын 
білдіруде. Барлық еуразиялық тұжырымдамалар Еуропа мен Азия, Шығыс пен Батыс 
халықтарының өмір сүру ыңғайы мен діл, мəдениет пен құндылықтар жүйесінің бір-біріне 
қарама-қарсы тұруына негізделген. Еурзияшылдық - бұл тек географиялық емес, мəдени 
əлеуметтік түсінік. Сол себепті, еуразияшылдықтың біріктіруші интеграциялық 
құндылықтары мен мүмкіншіліктерінің берер пайдасы зор [9, 28 б.]. 

Қорыта келе Еуразиялық одақ орталықтанудан қашу жəне жаппай ыдырау белең алып 
жатқан шақта посткеңестік аумақты қайта байланыстыруға бағытталған негізді жəне ілгері 
жылжуды көздеген жоба. Бұл жобаның төңірегінде пайда болған айтыс-тартыстар мен 
пікірталастар кейінгі жылдары осындай ынтымақтастыққа, əріптестік пен одақтастыққа 
мүделі елдерді іріктеп шығарды. Еуразиялық одақ жобасы ХХІ ғасырға өркениетті жолмен 
енуге шынайы мүмкіндік береді. Бүгінде тəуелсіз егеменді мемлекеттередің қарқынды 
дамуына кедергі болып отырған күрмеулі жайлардың бəрін Еуразиялық одақ жобасының 
шеңберінде шешуге əбден болады.  

Қоғамның ең қалың ортасында мұндай түсінушілік пен мақұлдаушылық Қазақстан 
басшысы ұсынған кірігу нақты іске асыру жаппай қолдау табатынынан сенім ұялатты. Оның 
үстіне, ғылыми пікірталастар барысында болсын, көптеген жарияланымдар болсын 
Еуразиялық одақ идеясы толып жатқан жаңа қырларымен жарқырай түсіп, өзінің сарқылмас 
өміршеңдік əлеуетін танытты. Сондықтан ТМД Мемлекет басшылары кеңесінің 1994 жылғы 
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қазандағы мəжілісінде Еуразиялық одақ жобасын тиісті зерделеуден өткізгенен кейін 
Президент Н.Ə. Назарбаевтың Еуразиялық одақ қүру туралы хабарламасын ескеруге 
қабылдап, осы ұсыныста баяндалған негізгі идеяларды Тəуелсіз Мемлекеттер 
Достастығындағы кірігу үрдістерін тереңдету үшін пайдалануға ұйғарым жасалды. 

Көптеген саясаткерлер нақ осы Еуразиялық одақ қүру идеясы Достастық 
шеңберіндегі өзара ықпалдастықтың құрылымдары мен тетіктерін неғүрлым серпінді 
дамытуға, Мемлекетаралық экономикалық комитет қүру туралы шұғыл түрде шешім 
қабылдауға мүмкіндік берді дегенге тоқтайды. Қазақстан Президенті бұл үсынысты сонау 
1992 жылғы қаңтарда Бішкекте айтқан болатын, бірақ оны құрудың егжей-тегжейлі екі 
жылдан аса уақыт бойы пысықталды. Еуразиялық одақ идеясы берген серпін тапжылмай 
тұрған іске қозғау салды да, сол жылғы кездесудің өзінде-ақ мемлекет басшылары іс- 
қимылды үйлестіру мен бірлесе қабылдаған шешімдердің орындалуын бақылау үшін 
мемлекетаралық экономикалық орган қүру қажеттігімен келіскен еді. 

Еуразиялық одақ идеясын ұсынғаннан кейін Н.Ə. Назарбаев өзінің екі мақсатының 
жүзеге асқанын айтады. Жұртшылық назарына ұсынылған еуразия одағын қалыптастыру 
жобасы алыс елдердің де, жақын елдердің де бұқаралық ақпарат құралдарының аузына 
ілігіп, ғылыми ортада қызу айтыстар туғызып, əлденеше конференциялар шақырылды. 
Соңғы екі жылдың ішінде ТМД елдері талай мəселені қолға алды. Халықаралық 
экономикалық комитет құрылды. Кеден одағына келісім шарт жасалды. Жобада оң пиғыл, 
теріс пиғыл ретінде атап өтілген талай құбылыстар іс жүзінде дəленденді дейді. Сондай-ақ, 
өзгелердің тек қатесінен ғана емес, жетістіктерінен де үйрене отырып, теңдік қағидасына 
негізделген ықпалдастықтан ештеңе шықпайды, теңдікке, еріктілікке жəне өз мүддесіне 
ойлаушылыққа негізделген ықпалдастық тек Еуразияның лайықты болашағын қамтамасыз 
етіп қана қоймай, ХХІ ғасырдағы əлемдік экономика мен саясаттың ең басты, ең зор 
сипатына айналады деп атап көрсетілген еді. 

 
 

Пайдаланылған əдебиеттер: 
 

1. Іңкəрбаев Е. Посттоталитарлық кеңістіктегі саяси өзгерулердің ерекшелігі. // 
Саясат. - 2002. - Қаңтар. - 46-49 бб. 

2.Мансүров Т. Қазақстан жəне Ресей: егемендену, кірігу, стратегиялық əріптестік 
тəжірибесі. - Алматы: Қазақстан, 1999. - 344 б. 

3. Мансүров Т. Қазақстан мен Ресей қатынастары өзгерістер дəуірінде 1991-2001. - 
Алматы: «Қазақстан», 2006. - 448 б. 

4. Назарбаев Н. Қазақстан - 2030: Барлық Қазақстандықтардың өсіп- өркендеу, 
қауіпсіздігі жəне əл-ауқатының артуы: Ел Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы. - 
Алматы: Білім, 1997. - 176 б. 

5. Назарбаев Н.Ə Тарих тағылымдары жəне қазіргі заман. - Алматы, 1997. 
6.Гальперин Ч.Д. Россия и степь. Георгий Вернадский и Евразийство / История 

Казахстана в западных источниках ХІІ-ХХ в.в. - Алматы: «Санат»,Т 4. - С. 65. 
7.Энергия интеграционной инициативы. «Евразийский союз необходи: мы просто 

обречены доверять друг другу» // Казахстанская правда. - 1998. - 1 января. 
8.Тоқаев Қ. Под стягом независимости. Очерк о внешней политике Казахстана. - 

Алматы: «Білім», 1997. - С. 733. 
9.Шпилькин Ю. Евразийский менталитет // Мысль. -2002. - № 2. - 28 с 

 
 

 
 
 
 



271 

  

КƏМЕЛЕТТІК ЖАСҚА ТОЛМАҒАН БАЛАЛАРҒА ҚАРСЫ ҚЫЛМЫС ТҮРЛЕРІ 
 

СисекешоваА.С. 
 

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 
 
Адамның жəне азаматтың құқықтары мен бостандықтары мемлекет арқылы 

қорғалады. Қазақстан Республикасының Конститутциясының 1 бабында «ең қымбат қазына 
– адам жəне адамның өмірі, құқықтары мен бостандықтары» деп жазылған [1]. 

Осыған орай Қазақстан Республикасындағы барлық құқық салалары, оның ішінде 
Қылмыстық құқықта адамды қорғауды өзінің міндеті деп санайды. Қазақстан 
Республикасының Қылмыстық кодексінің 2-бабында адам мен азаматтың құқықтары, 
бостандықтары мен заңды мүдделерін қорғау ең басты міндет ретінде көрініс тапқан [2].  

Кəмелетке толмағандар туралы жалпы мəліметтер Кəмелетке толмағандар отбасымен 
қатар құқықтық категория ретінде айрықша көзге түсетін институттардың бірі. Елдегі 
əралуан сала реформаларының тиімділігі, артықшылығы немесе теріс ықпалы ең алдымен 
осы əлеуметтік топтарға қатысты теңерілетіні мəлім. Кəмелетке толмағандардың, отбасының 
əлеуметтік-экономикалық, жеке сипаттағы жəне басқа да құқықтары мен бостандықтарының, 
заңды мүдделерінің қорғалу, қамтамасыз ету жəне жүзеге асыра алу деңгейі қоғамдағы 
жалпы адам құқықтары мен бостандықтарының жай-күйін айқындау индикаторы іспеттес. 
Соңғы онжылдықтағы əлеуметтік-экономикалық даму көрсеткіштерінің оң болуының 
арқасында еліміздің демографиялық көрсеткіштерінің де айтарлықтай алға өрлеуі көзге 
түседі. Оны кəмелетке толмағандардың жалпы санының артуымен дəйектей аламыз. Атап 
айтсақ, 2012-жылдың 1-қаңтарындағы мəліметтер бойынша елімізде 4 934 542 кəмелетке 
толмаған тіркеуде болса (жал- пы халық саны – 16 436 378 адам), 2013-ж. 1-қаңтарында – 5 
029 936 (16 673 077), ал 2014-ж. 1-қаңтарында – 5 151 221 (17 160 774) кəмелетке толмаған 
адам тіркеуде болған. 

Жеке адамға қарсы қылмыстар туралы нормалар жеке адамның игіліктерін, атап 
айтқанда, өмірін, денсаулығын, жеке адамның ар-намысын, еркіндігін жəне т.б. қорғауды 
өзіне мақсат тұтады. Қылмыстық кодекстің маңызды міндеттерінің бірі ретінде адамның 
құқықтары мен бостандықтарын қылмыстық қолсұғушылықтан қорғау танылған.Қазақстан 
Республикасының Конституциясына сəйкес ана мен бала, отбасы мемлекеттің корғауында 
болады. Балаларға қамқорлық, оларды тəрбиелеу – ата-аналардың тең құқығы жəне міндеті. 
18 жасқа толған, еңбекке қабілетсіз балалар еңбекке қабілетсіз ата-аналарын қамқорлыққа 
алулары тиіс. 

Отбасы мен кəмелеттік жасқа толмағандарға қарсы қылмыстарға: кəмелеттік жасқа 
толмағандарды қылмыстық, қоғамға карсы əрекеттер жасауға тарту, саудаға салу, баланы 
ауыстыру, бала асырап алу құпиясын ашу, 1 балаларды немесе еңбекке қабілетсіз ата-
аналарды бағуға ақша төлеуден жалтару, кəмелеттік жасқа толмағандарды тəрбиелеу 
міндетін орындамау, балалардың өмірі мен денсаулығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
бойынша міндеттерін тиісінше орындамау, қорганшылық немесе қамқоршылық құқықтарын 
асыра пайдалану, еңбекке қабілетсіз жұбайын бағудан жалтару жатады. Соның ішінде қазіргі 
таңдағы көкейтесті мəселе жаңа туылған сəбилерді қоқыс жəшіктеріне, əжетханаларға тастап 
кету оқиғаларының көп кездесуі.   

Адам құқықтарының жалпыға бірдей Декларациясының 16-бабына сəйкес, отбасы 
қоғамның негізгі жəне табиғи мүшесі, отбасы мемлекет пен қоғамның қорғауында болуға 
толық құқығы бар. Сондықтан кəмелеттік жасқа толмағандардың қалыпты адамгершілік 
дамуы мен тəрбиесін реттейтін қоғамдық қатынастарға қауіпті қоғамдық қолсұғушылық 
қылмыстық заңмен жазаланады. 

Кəмелетке толмаған адамды 18 жасқа толған адамның қылмыстық іске тартуы жеке 
қылмыс құрамы ретінде қарастырылады. Қылмыстың тікелей объектісі – кəмелетке 
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толмағандардың бірқалыпты дамуы жəне оларға дұрыс тірбие беру шарттары болып 
табылады. Қылмыстың жəбірленушісі – 18-ге толмаған адам, яғни кəмелетке толмағандар.  

Қылмыс объективтік жағынан алғанда əртүрлі əдістер (тəсілдер) қолдана отырып 
кəмелетке толмаған адамды қылмыстық іске тарту арқылы жүзеге асырылады. Кəмелетке 
толмаған адамды қылмыстық іске тарту деп 18-ге толмағандарды қылмыстың тікелей 
орындаушысы немесе өзге де көмектесушісі болуға жігерлендіруге, ынтасын, шешімін 
қоздыруға бағытталған іс-əрекеттерді айтуға болады. Қылмыстық іске тартудың əдісі заңда 
тікелей көрсетілмеген, бірақ ол əр түрлі жолмен жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл əрекет 
көбінесе психикалық əдістерді қолдану арқылы (қорқыту, уəде беру, алдау) немесе басқа да 
тəсілдерді қоолдану арқылы жүзеге асырылады. Кəмелетке толмаған адамдарды үрейлендіру 
немесе оларды басқа бір қолайсыз жағдайларға қалдыратын əрекеттер арқылы, олардың 
психикалық санасына əсер етулер қорқыту деп табылады. Қорқыту ауызша, жазбаша, 
телефон арқылы, дене қимылын көрсету арқылы жүзеге асырылуы мүмкін жəне мұндай 
қорқытулар жəбірленушінің тікелей өзіне немесе оның таныс адамдарына білдірілуі керек. 

Мұндай қылмыс формальдық құрамға жатады жəне ол кəмелетке толмағандарды 
қылмысқа тартқан уақыттан бастап аяқталған деп табылады.Қылмыстық кодекстің 131-
бабының 1 -бөлігі бойынша онша ауыр емес, ауырлығы орташа қылмыстарды iстеуге 
кəмелетке толмағандарды тартқан үшiн ғана жауаптылық көзделген.Субъективтiк жағынан 
131- бапта көзделген қылмыс тiкелей қасақаналықпен iстеледi. Қылмыстың субъектiсi заңда 
тура атап көрсетiлгендей кəмелетке толмаған адамды қылмыстық iске тартқан жасы 18-ге 
толған адам. Ата-анасы, педагог не кəмелетке толмаған адамды тəрбиелеу жөнiндегi 
мiндеттер өзiне заңмен жүктелген өзге адам жасаған нақ сол əрекет – осы қылмыстың 
ауырлататын түрi болып табылады. 

Қылмыстың тiкелей объектiсi кəмелетке толмаған адамның қалыпты дамуы жəне дұрыс 
адамгершiлiкке тəрбиелеу мүддесіне жағдай туғызатын қоғамдық қатынас.Объективтiк 
жағынан қылмыс кəмелетке толмаған адамды кəмелетке толмаған адамды есеңгiрететiн 
заттарды тұтынуға не уытқұмарлыққа не спирттiк iшiмдiктердi ұдайы тұтынуға, не 
қаңғыбастықпен немесе қайыршылықпен айналысуға  тарту арқылы сипатталады.Заң 
бойынша есiрткiлiк немесе есеңгiрететiн затқа жататын, арнаулы тiзiмi бойынша белгiленген 
осындай заттарды екi немесе одан көп медициналық емес тұрғыда тұтынуға тарту кəмелетке 
толмаған адамды көрсетiлген əрекеттерге ұдайы тарту деп танылады. 

Екi немесе одан көп реттерде кəмелетке толмағандарды үнемi спирт iшiмдiктерiн (арақ-
шарап) iшуге тарту осы қылмыстың объективтiк жағының бiр белгiсiн жүзеге асырғандық 
болып табылады.Қылмыс субъективтiк жағынан тiкелей қасақаналықпен iстеледi. 
Қылмыстың субъектiсi 18-ге толған есi дұрыс адам.Қылмыстық кодекстің 132-бабының 2- 
бөлігінде: ата-анасы, педагог не кəмелетке толмаған адамдарды тəрбиелеу жөнiндегi 
мiндеттер өзiне заңмен жүктелген өзге адам жасаған нақ сол  əрекет, ал осы баптың 3- 
бөлігінде, осы баптың бiрiншi немесе екiншi бөліктерінде қарастырылған  бiрнеше рет, не 
күш қолданып немесе оны қолданамын деп қорқытып жасалған əрекеттер үшiн қылмыстық 
жауаптылық көзделген. 

Кəмелетке толмағандардың құқықтарын толықтай қорғау бағыты жаңа заңдарда 
айрықша белгіленген. Қылмыстық кодекстің ерекше бөлімінде жеке адамға қарсы 
қылмыстық құқықбұзушылықтардың ең ауыр түрлері, соның ішінде  денсаулыққа қасақана 
ауыр зиян келтіру, адам өлтіру болса, осы əрекеттер көрінеу кəмелетке толмаған адамға 
жасалса, сəйкесінше бес жылдан он жылға дейінгі, он бес жылдан жиырма жылға дейінгі 
мерзімге бас бостандығынан айыруға не өмір бойына бас бостандығынан айыруға сотталады. 
Сол секілді жəбірленуші жас баланы зорлау, сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық 
əрекеттері қолданылса, жаңа заң талабы бойынша он бес жылдан жиырма жылға дейінгі не 
өмір бойына бас бостандығынан айыруға сотталады жəне қылмыскерлер белгілі бір 
лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына 
айырылады [3:78]. 
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Кəмелетке толмағандар мен отбасы, жоғарыда атап өткеніміздей, қоғамдағы құқықтық 
қорғау жағынан неғұрлым «осал» əлеуметтік топтардың қатарында. Бұл тұрғыда кəмелетке 
толмағандарға қарсы қылмыстық құқық бұзушылықтың криминологиялық жай-күйімен 
танысу қарастырып отырған мəселенің толық бет-бейнесін бере алады.Қылмыстық құқық 
теориясындағы отбасына жəне кəмелетке толмағандарға қарсы қылмыстық құқық 
бұзушылықтардың діңгегін құрайтын «кəмелетке толмағандарды қылмыстық іске тарту» 
қылмысының үлесінде кері үрдіс байқалады: 2012-жылы - 26,24%, 2013 - 19,31%, 2014 - 
11,49%, ал 2015-жылы - 3,5%. Яғни бұл қылмыстың салыстырмалы көрсеткішімен қатар 
абсолюттік көрсеткіштерінің де кемігенін пайымдауға болады (2015-жылы 2012-жылмен 
салыстырғанда 21 бірлікке кем тіркелген, басқаша айтқанда, 7,5 есе азайған) [4:68]. 

Қылмыстың жеңілі жоқ. Əсіресе адамның ар-намысы, денсаулығы, өміріне қатысты 
жасалған қастандықтарды, зорлау қылмыстарын ақтауға болмайды. Бұл қылмыстарға 
қатысты заң да қатал. Соған қарамастан заңның қаталдығы адам зорлау оқиғаларының 
азаюына əсер етпей отыр.Керісінше, жан түршігерлік оқиғалар күннен-күнге өрши түспесе 
азаяр емес. Бұл қылмыстық іс-əрекеттердің ішіндегі ең сорақысы өрімдей сəбилерді 
кəмелетке толмаған балаларды зорлау оқиғалары жиілеп кетті.  

Мысалға алып қарайтын болсақ, Оңтүстік Қазақстан облысы қылмыстық оқиғалардың 
көптігінен елдегі алғашқы орындардан көрінеді. Тиісінше адам зорлау оқиғалары да аз емес. 
2010-2013 жылдарда осындай бірнеше ондаған ауыр қылмыстар тіркеліпті. Кейбірінің соңы 
кісі өлімімен аяқталған. ОҚО облыстық соты 2010-2013 жылдарда балаларға қатысты зорлық 
бойынша 56 қылмыстық іс қозғапты. Соңғы үш жылда осынша адам балаларға қатысты 
жасалған зорлыққа кінəлі деп танылған. Мұндай деректер 2010 жылы -12, 2011 жылы — 24 
болса, 2012 жылы 12 рет тіркелген. 2013 жылы кəмелеттік жасқа толмаған балаларды 
зорлауға қатысты 8 іс соттың қарауына жіберілген. 

Жыл басында Сарыағашта бала зорлаған бір жігіт ұсталды. 1974 жылы туылған, бұрын 
ұрлық жасағаны үшін сотты болған ол таяу маңдағы бір ауылда қойшы екен. Тергеу кезінде 
тəртіп сақшыларының анықтағаны, сол күні күдікті спирттік ішімдік ішіп, көшеде келе 
жатып ойнап жүрген екі баланың жанына келіп, оның біреуін сөзбен алдайды. Оған көнбеген 
баланы күшпен сүйреп өзінің қой бағып жүрген жеріне апарып қорлаған. Содан соң жылаған 
баланы үйіне жібере салған. Көп кешікпей полицейлер қылмыскерді құрықтайды. 

Енді осындай жаға ұстатқан ауыр қылмыстардың кейбіріне шолу жасай кетсек. 2013 
жылы 15 жасар қызын төрт жыл бойы зорлап келген өгей əкенің сұмдық əрекеті 
əшкереленген болатын. Айуандыққа барған оны сот  17 жыл 6 айға абақтыға тоғытты. 
Жауыздыққа толы тағы бір қылмыстық іс осыдан екі жыл бұрын болған. Тепсе темір үзетін 
Эльман Велиев пен Максим Старченко дегендер 8 жастағы қыз баланы үйлеріне алдап 
əкеліп, бірнеше күн бойы бесіктен белі шықпаған балаға ойларына келгенін істеген. Соңында 
оны өлтіріп, мүрдесін бөлшектеп, бөтен бір үйдің алдына тастап кеткен. Қаршадай баланы 
жазықсыз өлтірген айуандар 25 жылға бас бостандығынан айырылды. Тағы бір оқиға 2011 
жылы Қазығұрт ауданы, Шалғай ауылында орын алды. Ауыл тұрғыны өзінің бір емес, екі 
қызын бірдей зорлап келген. Дəл сол жылы Түркістанда  төрт жасар бүлдіршінді зорлаған 
педофил қолға түсті. Қанды қылмысты 37 жасар жігіт жасаған. Сол оқиға болған түні 
бүлдіршінді полиция да, ата-анасы да шарқ ұрып іздеп, тек ертеңіне қала шетінен тапқан. 
Денесінде сау-тамтығы қалмаған кішкентай қызды сол маңда жүрген бір тұрғын байқап 
қалып, жедел жəрдем шақырған. Қолға түскен педофил тергеушілерге берген жауабында 
аулада арақ ішіп отырып, 4 жасар нəрестеге көз салғанын қаймықпай айтса керек. 
Бүлдіршінді «балмұздақ алып беремін» деп алдап, ертіп кеткен. Бұл сол жылы Түркістанда 
орын алған осы тектес үшінші қылмыс болатын. Осы оқиғадан кейін шаһар жұрты 
балаларын тіпті көшеге шығаруға қорқатын болған. Алайда түні бойы зорланған, үсті-
басының сау-тамтығы қалмаған, бүгінде ер адам көрсе шырылдап жылай беретін, психоло-
гиялық тұрғыдан ауыр соққы алған, құр сүлдесі зират маңындағы қоқыста ит жалап тұрған 
жерінен табылған төрт жасар сəбидің құқығы, қылмыскерді қанша жылға бас бостандығынан 
айырса да, орнына келмесі анық. 
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Көрінеу он алты жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынас, еркек пен еркектің 
жыныстық қатынасын, əйел мен əйелдің жыныстық қатынасын немесе сексуалдық сипаттағы 
өзге де əрекеттер жасау –  бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге не сол 
мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

Он алты жасқа толмаған адамға қатысты ата-анасы, педагог не оны тəрбиелеу 
жөніндегі міндеттер Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген өзге адам жасаған дəл 
сол іс-əрекеттер – белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу 
құқығынан өмір бойына айыра отырып, жеті жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады. бірнеше рет жасалған іс-əрекеттер – белгілі бір 
лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір бойына айыра 
отырып, он жылдан он бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

Қазіргі таңдағы көкейкесті мəселелердің бірі бұл тастанды балалар. Соның ішінде 
«көкек» аналардың жас туылған нəрестелерін қоқыс жəшіктеріне, əжетханаларға тастап кету 
оқиғалары жиілеп кетті. «Жетім» деген сөз қазақ халқына жат, дегенмен қазіргі таңда 
қоғамдағы ең бір етек алып отырған өзекті мəселелердің бірі болып отыр. Не себепті қоғамда 
жетім балалар көбеюде, оларға кімнің жаны ашып, кім жəрдемдеседі, кім қамқор болып, кім 
назарға алуда. Бұл сұрақтарға жауап алу қиын, жауап алсақ та одан қорытынды шығару 
мүмкін емес. Қазақта «Жетім көрсең жебей жүр», «Жетімнің көз жасы удан да ащы» деген 
сөздеріне қарамастан жетім мəселесі күрделеніп келе жатқаны жасырын емес [5]. 

Тасбауыр əке мен безбүйрек аналардың көбею себебін іздер болсақ, мəселенің бір ұшы 
елімізде психология ғылымының кенже дамуына келіп тіреледі. Зерттеулерге сүйенсек, жаңа 
туған балаларын өлтірген аналардың көпшілігінің психикасында ауытқушылық бар екендігі 
анықталған. Қазақстанда дəл мұндай ресми статистика жүргізілді деген ақпарат жоққа тəн. 
Сондықтан өзге мемлекеттердің мысалына жүгіндік. Мəселен, АҚШ-тың Мичиган штатында 
жүргізілген зерттеулер өз баласын өлтірген əйелдердің 52 пайызының бойында психикалық 
ауытқушылық барын көрсеткен. Үш жасқа дейінгі балаларын өлтірген əйелдер психоактивті 
заттар пайдаланғанын, бұрын физикалық күш көрсетудің құрбаны болғанын анықтаған. 
Аналардың тағы бір тобы мұндай қадамға əлеуметтік жағдайының нашарлығынан барады 
екен.Өз баласын өлімге қиған əйелдердің психикасына мəн беру мəселесі тек XIX ғасырдың 
орта тұсынан бастап қолға алынған. Бұл тəжірибені əлем бойынша алғаш рет ресейліктер 
қолданған. 1845 жылы Ресей заңдарында жаңа туған баласының жанын алған безбүйрек 
аналардың психикалық жағдайын зерттеу, күдіктіге жаза тағайындау кезінде оның 
психикалық жағдайына байланысты жеңілдіктер жасау қарастырылды. 1980 жылдары 
Еуропаның көптеген елдерінде психикалық ауытқушылығы салдарынан баласына қол 
жұмсаған аналардың жазасы жеңілдетіле бастады. 

Психолог, педагогика ғылымдарының кандидаты Мейрамгүл Есенғұлованың 
айтуынша, босанған аналар қылмысқа уақытша психикалық ауытқушылықтың əсерінен 
баруы мүмкін. Өз шаранасын өлтірген əйелдер сол сəтте аффектілік күйде болады, яғни өз 
əрекеттеріне есеп бере алмайды. «Кез келген жүкті əйелдің бойында көңіл күй өзгерісінің 
болуы қалыпты жағдай. Ал кейбір əйелдер бала туғаннан кейін жан күйзелісін бастан кешуі 
мүмкін. Оның себебі болашақ анаға босанғанға дейінгі ішкі жəне сыртқы факторлардың 
қаншалықты деңгейде ықпал етуіне байланысты. Əрбір жүкті əйел психоэмоционалды күйін 
үнемі бақылауда ұстап жəне дер кезінде қажетті маманнан кеңес алып отырса, бұндай 
жағдайлардың алдын алған болар едік», – дейді М.Есенғұлова. Психолог сөзінің жаны бар, 
біздің қоғамда психологқа жүгінуді ұят санайтын, маманның қабылдауына жіберсе, кеміту, 
қорлау деп ұғатындар жетерлік. Тəніміз ауырғанда дəрігердің көмегіне қаншалықты 
жүгінсек, жанымыз ауырғанда да маманның көмегіне соншалықты зəру екенімізді ескере 
бермейміз. 

Баласын қоқыс жəшігіне тастаған безбүйрек аналарға Қылмыстық кодекстің 119-бабы 
бойынша жауапқа тартылады. Яғни өз-өзін күтуге дəрмені жоқ адамдарды, мысалы, 
сəбилерді, қарттарды, науқастарға көмек көрсетуге мүмкіндігі бар жəне міндетті болып 
табылатын адам оларды көпе-көрнеу көмексіз қалдырған болса, ол адамға айыппұл 
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салынады немесе қоғамдық жұмыстарға тартуға, не бір жылға дейінгі мерзімге түзеу 
жұмыстарына, не үш айға дейінгі мерзімге қамауға алынады. Ал көмексіз қалған адам, 
мысалы, қоқысқа лақтырылған бала қайтыс болса, оны лақтырып тастаған анасына не 
айыппұл салынады, не үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айрылады. Өз ішінен 
шыққан перзентіне қайырылмаған аналарға бұл заң тым қайырымды емес пе? Тəуке ханның 
заманында мұндай безбүйрек аналарды өлім жазасына кескен. Жеті жарғыда: «…Некесіз 
туған баласын ұяттан (қасақана) өлтірген əйел өлім жазасына кесіледі» делінген [6]. 

Өмiрiне немесе денсаулығына қауiптi жағдайдағы жəне сəбилiгiне, қарттығына, 
науқастығына қарай немесе өзге де дəрменсiз күйi салдарынан өзiн-өзі сақтап қалу 
шараларын қолдану мүмкiндiгiнен айырылған адамды көрiнеу көмексiз қалдыру, егер кiнəлi 
адамның сол адамға көмек көрсету мүмкiндiгi болған немесе сол адамға қамқорлық жасауға 
мiндеттi болған не оны өмiрiне немесе денсаулығына қауiптi күйге өзі түсірген жағдайларда, 
–бір жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейінгі мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу 
жұмыстарына не бір жүз жиырма сағатқа дейiнгі мерзiмге қоғамдық жұмыстарға тартуға не 
қырық бес тəулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады. 

Он алты жасқа толмаған адамға қатысты ата-анасы, педагог не оны тəрбиелеу 
жөніндегі міндеттер Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген өзге адам жасаған дəл 
сол іс-əрекеттер –белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу 
құқығынан өмір бойына айыра отырып, жеті жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады.      Дəл осы əрекет бірнеше рет жасалған жағдайда –
белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан өмір 
бойына айыра отырып, он жылдан он бес жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан 
айыруға жазаланады. 

Көрінеу жас балаға қатысты күш қолданбай азғындық əрекеттер жасау – белгілі бір 
лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан жеті жылдан он 
жылға дейінгі мерзімге айыра отырып, бес жылдан он жылға дейінгі мерзімге бас 
бостандығынан айыруға жазаланады. Жас балаға қатысты ата-анасы, педагог не оны 
тəрбиелеу жөніндегі міндеттер Қазақстан Республикасының заңымен жүктелген өзге адам 
жасаған дəл сол іс-əрекет – белгілі бір лауазымдарды атқару немесе белгілі бір қызметпен 
айналысу құқығынан өмір бойына айыра отырып, жеті жылдан он екі жылға дейінгі мерзімге 
бас бостандығынан айыруға жазаланады. 

Қорытындылай келсек, «Ел болам десең, бесігіңді түзе» демекші қазіргі таңдағы 
қоғамдағы кəмелеттік жасқа толмаған балаларға қарсы қылмысты азайту жəне оның алдын-
алу үшін бірінші кезекте, қоғамның саулығын қамтамасыз ету шаралары жүргізілуі қажет 
деп білеміз. Сонымен бірге, балалар мен жасөспірімдерді ата-аналар тарапынан ғана емес, 
мектеп, мемлекеттік немесе мемлекеттік емес ұйымдар тарапынан қорғау қажеттілігі де 
назарда тұр.  
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ 
«МƏҢГІЛІК ЕЛ» 

 
Сериков Ж.С. 

 
Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет,  г Уральск 

 
Одним из приоритетов долгосрочного развития Казахстана является политическая 

стабильность и единство общества. Об этом говорил Президент Республики Казахстан Н.А 
Назарбаев в своем послании “Казахстан-2050”.Принцип единого начала и единого духа в 
много этническом и разноконфессиональном государстве, принцип многообразия в едином 
направлении их деятельности –вот что стимулирует жизненные перспективы человека и 
народа Казахстана в 21 веке. 

На заре независимости властвующая элита и представители социально – 
политических наук Казахстана пытались отказаться от идеологии. Они думали 
регламентировать политические процессы, не вмешивая  в них идеологию. После 
десятилетия господства коммунистической идеологии слово “идеология” воспринималась 
как нечто пагубное, дезорганизующее общество явление. Они планировали жить в обществе 
свободной от идеологии и идеологической борьбы. Однако, социально- политическая 
реальность доказала обратное. Оказывается, что строительство плюралистического общества 
объективно предполагает существование идеологии, потому что существуют различные 
политические партии, общественные движения, которые придерживаются определенных, 
полярных взглядов. Таким образом происходит перманентный процесс идеологического 
противостояния и идеологической борьбы в обществе. Безусловно, как свидетельствуют 
многочисленные исторические факты, человечеству нанесли огромный урон такие макро 
идеологические доктрины как “нацизм”,” расизм”,” коммунизм”,и другие. Политика 
строительства общества на основе указанных идей оказались порочными и вредными. 
Именно, поэтому лучшие умы пытались и пытаются, отказываются от идеологии. Считая ее 
ненужным и бесполезным занятием. Но, тем не менее, политическая реальность  вновь и 
вновь доказывает, что она подчиняется не нашим намерениям и благим пожеланиям. 
Политическая реальность имеет свои объективные законы развития. Как показывает 
политическая практика конца 20 и начало 21 веков идеология не исчезает. Она идет вместе с 
политическими процессами. 

Идеология является постоянным спутником власти. Она подчиняется политике 
власти. Помогает довести политические задачи, политическую стратегию до широкого круга 
граждан. Идеология является связующим звеном между властью и обществом. Идеология 
имеет универсальные качества, может играть как позитивную, так и негативную роль. 
Проблема состоит в том, с какой формой власти и с каким содержанием политики связана 
идеология. Если политика и власть реакционные, они вносят обществу реакционную 
идеологию. Страны, идущие по пути демократии и правового общества, придерживаются 
иных идеологических принципов. В цивилизованном обществе идеология несет идеи 
гуманизма, демократии, свободы, мира. Мы думаем, что идеология была, есть и будет в 
перспективе. Идеология как способ, метод оправдания политики и политических поступков 
необходима всякому политическому движению и политическому лидеру. 

Эти процессы становятся более интенсивными в условиях политизированных 
обществ. Социальная и политическая активность людей возрастает в связи с 
демократизацией общественных отношении и строительством открытого общества. 
Политическое сознание и политическое участие граждан, в первую очередь, направлены на 
защиту собственных интересов. Демократические свободы дают возможность 
заинтересованным группам использовать различные механизмы, чтобы доказать населению 
состоятельность, справедливость и правоту своих позиций и претензии к властвующей элите. 
В таких условиях, постоянной борьбы и противостояния, простому обывателю сложно 
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разобраться какой социальной силе или каким корпоративным интересам служит та или иная 
политическая партия или движение. Борьба мнений и взглядов, к примеру, которая 
развернулась в Казахстане сегодня, затрудняет реализовать общенациональные и 
общегосударственные приоритеты. Идеологический плюрализм становится более сложным в 
связи с вхождением Казахстана в мировые цивилизационные процессы. Перед нашим 
молодым государством стоит судьбоносная задача-сохранить свое национальное лицо и 
государственную самостоятельность. В противном случае, страна может стать жертвой 
хозяйственной интернационализации, политики глобализации транснациональных 
корпоративных сил и ведущих мировых держав.  

Данный этап развития Казахстана отличается неэкономическим,а идеологическим и 
духовным кризисом. На условиях перманентного процесса борьбы различных политических 
партий за власть, активной деятельности многочисленных религиозных конфессий и сект за 
умы казахстанцев, доминирования в информационном пространстве страны СМИ развитых 
стран и России, господства западной ухудшенной культуры в культурном пространстве 
Казахстана очень сложно воспитывать казахстанцев в духе общегосударственных и 
общенациональных интересов страны. 

Этим характеризуются издержки и противоречия строительства открытого 
демократического государства. Пустить в самотек эти процессы не только безответственно, 
но и опасно. Общество окончательно может потерять ценностные ориентиры. Оно будет 
недееспособным бороться против чуждого влияния и насилия. 
         Следовательно, любое общество и любое государство нуждается в идеях, концепциях, 
программах, которые консолидируют граждан вокруг первостепенных задач, которые стоят 
перед государством на данном этапе, в ближайшей недалекой перспективах. Исходя из этого, 
властвующей элите Казахстана необходимо решать проблему формирования 
государственной идеологии Казахстана, которая обеспечивает взаимоподдержку народа и 
власти. Ибо, политика модернизации казахстанского общества, будет успешной только при 
целенаправленном и совместном усилии властвующей элиты и электората. Идеология 
призвана содействовать политике реализации социального партнерства, межэтнического 
согласия, уважения прав человека и других демократических свобод. Преследуя эти идеи, 
идеология помогает формировать политическую культуру граждан в духе нравственности, 
гуманизма и патриотизма. Благодаря такой идеологии политические элиты приобретут 
способность мирными средствами решать возможные социальные и межэтнические 
конфликты. Тем самым государственная идеология создает благоприятные условия для 
реализации политической модернизации. Идеология направляет сознание казахстанцев на 
созидательные цели. Люди убеждаются в необходимости реформ по строительству 
цивилизованного общества, жить вместе и согласии в составе единого политического 
государства. 

В декабре 2012 Н.А Назарбаев в своем послании народу “Казахстан – 2050” впервые 
выдвинул и обосновал национальную идею “Мəнгилик ел.”, которая заложила основу 
государственной идеологии Казахстана(1). 

Основными направлениями государственной идеологии Казахстана, на наш взгляд, 
являются:  
       1.Способствовать государственной власти проводить политику реализации основной 
стратегической конституционной задачи – “утверждать себя демократическим, светским, 
правовым государством, высшими ценностями которого является человек, его жизнь, права и 
свободы”(2). Практическая реализация этого направления усложняется появлением все 
новых видов коммуникаций, усложнением  социальной и политической практики. Дефектная 
демократия сопровождается все более расширяющейся политизацией казахстанского 
общества. Заинтересованные во власти группы стали вести более изощренную и тайную 
борьбу за реализацию своих групповых эгоистических интересов. Такая многоликая идейная 
борьба ставит в тупик определенную часть населения страны. Поэтому, постоянная 
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идеологическая работа по пропаганде основных конституционных ценностей и 
общегосударственных целей и задач остается актуальной. 
     2.Идеология в Казахстане помогает утверждению политики строительства 
цивилизованного общества. Она объясняет казахстанцам особенности перехода от одного 
общественно-экономического строя к другому. Учит находить новые пути преодоления 
трудностей транзитного этапа развития общества. Идеология разъясняет и раскрывает смысл 
и содержание  происходящих перемен во всех сферах общественных отношений. В условиях 
виртуализации сознания под воздействиями масс медиа важно людям показать объективную 
реальность. Надо говорить не только о недостатках. За годы независимости так произошло 
много хорошего. Это – бескровная приватизация, формирование рыночной экономики, 
финансово – хозяйственной системы, административная реформа. Все это колоссальное 
достижение казахстанского общества. При этом идеология не должна скрывать недостатки, 
ошибки и противоречия в обществе. Идеология, пропагандируя политику, объясняет 
электорату сложные и противоречивые проблемы развития. Она, открыто объясняя 
достижения и недостатки, способствует движению по пути реформ и модернизации  
                3.На современном этапе резко обостряется религиозная ситуация в Казахстане. За 
последние 10 лет число религиозных объединений возросло от 671 до 2100 (3). Если в 2003 г. 
в Казахстане было изъято 1000 листовок экстремистской организации “Хизб-утТахрир”, то в 
2015 году уже 11000 (4). В связи с этим перед населением страны встает вопрос – “кто есть 
кто?”. Задача государственной идеологии показать смысл, содержание и цели действующих 
в Казахстане религиозных конфессий, сект и движений. Наша страна превратилась в полигон 
для обкатывания различных методов идеологического и религиозного воздействия на 
человека. Экспертами политологами доказано психологический и моральный вред для людей 
таких религиозных течений, как Церковь Сатаны, Дети Бога, вероучение Марии Дэви 
Христос, Церковь Сайентологии (наукология), Хиз-бут Тахрир, Церковь объединения 
(мунистов), Белое братство и других. К примеру, Дети Бога считают, что сексуальная сфера- 
это способ выражения любви к господу, мунисты внушают, что дети бога должны 
пожертвовать церкви всю свою собственность, изолироваться от семьи и школы. Церковь 
Сатаны призывает молодёжь идти к Сатане и вместе править миром. Зарегистрированы 
десятки случаев суицида на почве лжерелигиозных убеждений. Ваххабиттские группировки 
также стремятся внести раскол на основе идеи«ислам против христианства». Религиозная 
организация «Хиз-бут Тахрир» стремится создать единый мульманский халифат. Ради этой 
затеи они готовы пожертвовать независимостью Казахстана. В условиях отсутствия 
консолидирующей государственной идеологии образовался вакуум в политической культуре 
и общественном сознании. В результате культурно- духовное пространство Казахстана 
наполнилось вредной западной массовой культурой. Евроцентризм мышления начал активно 
разрушать гуманистические устои национальных ценностей и традиционную систему 
воспитания. Поэтому актуализируется значение формирования политического сознания и 
политической культуры казахстанцев. Нужно создание новой системы воспитания 
казахстанцого патриотизма. Указанные задачи не решаются без помощи государственной 
идеологии.  
         4. Казахстанское общество нуждается в идеологии нравственности. Такая идеология 
нравственности честная, ориентированная на человеколюбии, на коренные интересы 
казахстанского народа. Государственная идеология Казахстана как идеология 
нравственности базируется на трех духовных факторах. Что такое идеология 
нравственности? 

Во-первых, пропаганда национальной идеологии, воспитания  казахстанцев при 
помощи  национальной педагогики, стимулирования развития национальных культур, 
языков, обычаев и традиций, воспитания национального патриотизма на примере 
исторического сознания казахского, русского  и других этносов, проживающих на 
территории Казахстана. Воспитание молодёжи на примерах жизни и деятельности  
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выдающихся исторических и культурных деятелей также является важнейшим сегментом 
национальной идеологии.  

Во-вторых, государственная идеология объясняет и формирует у граждан чувство   
общности общеказахстанских интересов. Она означает, что идеология будет 
способствовать решению проблем укрепления политической независимости Казахстана, 
этнополитической и этнокультурной общности казахстанцев, нравственного, 
физического и экологического оздоровления населения. Она активно  выступает против 
шовинизма, сепаратизма, национализма, проявлений трайболизма  и национальной 
замкнутости. Важно, чтобы государственная идеология выступала в качестве 
оздоровляющей духовной силы во всех сферах жизни казахстанского общества. 

В-третьих, смысловую сердцевину государственной идеологии Казахстана 
составляют общечеловеческие ценности. Казахстанцы совместно с мировым 
сообществом цивилизованных народов стремятся решать общепланетарные проблемы. 
Утверждается философия ненасилия, компромисса, терпимости. Неприятие войны, 
насильственных методов решения спорных международных и межэтнических проблем 
станут императивами мировоззрения и мышления казахстанцев. Народ Казахстана 
осуждает любую форму терроризма и экстремизма. 

Стержнем новой идеологии Казахстана выступает философское, духовное и 
историческое наследие казахского этноса. Она обогащается путём использования 
гуманистического, нравственного потенциала всего полиэтнического народа Казахстана. 
Нам думается, что 

такая идеология нравственности станет важным стимулирующим фактором в 
строительстве правового демократического общества с социально ориентированной 
рыночной экономикой. 
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ҚҰДАЙБЕРГЕН  ЖҰБАНОВ – ПОЛИГЛОТ ҒАЛЫМ 
 

Садуақас Н.А., Садықова І.Қ. 

Қ.Жұбанов   атындағы  Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті,ҚР, Ақтөбе қ.. 

Тілдерді дамыту– еліміздегі мемлекеттік саясаттың аса маңызды бағыттарының бірі. 
Еліміз егемендік алғалы ана тіліміз мемлекеттік мəртебеге ие болып, қолданыс өрісі кеңейді.  
Тіл проблемаларын оңтайлы шешу–ұлтаралық, қатынастар үйлесімділігінің, халықтардың 
топтасуы мен қоғамдық келісімді нығайтудың алғышарты. Тіл – қарым-қатынас құралы, 
мемлекетімізді танытатын   басты  белгілердің бірі,  ол – ұлттық тіліміздің көрініс табатын 
əлеуметтік құбылысы, мəдениетіміздің биік тұғыры. Қазіргі таңда елімізде барлық 
қазақстандықтарды біріктірудің басты факторы ретінде мемлекеттік тілді жан-жақты 
дамытуға басты назар аударылып отыр. Қоғамда қазақ тілінің мемлекеттік дəрежесін 
нығайту жəне оның əлеуметтік-коммуникативтік міндеттерін кеңейту еліміз саясатының 
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басты стратегиялық басымдығы болып  табылады. Сондықтан қазақ  тілі еліміздегі  ұлттық 
мəдениеттің ара қатынасында аса маңызды рөлге ие.   Қазақ тілі мемлекеттік тіл бола 
отырып, еліміздегі барлық ұлт өкілдері құрметтейтін жəне оларды ортақ мақсатқа 
жұмылдыратын құрал ретінде  тіл туралы заңдылықтар  Конституциямыздан бастау алады. 
Қазақстан халықтары Ассамблеясы да өзінің стратегиясында мемлекеттік тіл мен қазақ 
халқы мəдениетінің басты рөлі азаматтық жəне рухани мəдениеттің ортақтығы негізінде 
Қазақстанның барлық этностарының бірігуі жолында қазақстандық сəйкестіктің 
қалыптасуының басты міндеттерінің бірі болып табылатынын жариялады. Бүгінде 
Елбасының Қазақстан халқына  жыл сайынғы жолдаған Жолдауларында  да  барлық 
қазақстандықтарды біріктірудің басты факторы ретінде мемлекеттік тілді жан-жақты 
дамытуға,  елімізде  көп тілділікке қол жеткізуге, соның ішінде қазақ, орыс, ағылшын 
тілдерін меңгеруге   басты назар аударылып отыр. 

Ел келешегінің кестелі, ұлт болашағының бедерлі болуы,  болашақта мемлекеттің 
тізгінін ұстап, туын тіктейтін  бүгінгі  жастардың  заман талабына сай білім алып,  бəсекеге 
қабілетті кəсіби маман болып қалыптасуына байланысты.   Қазақстанның  тіл саласындағы 
салиқалы саясатының,  парасатты пайымының арқасында бүгінгі таңда  қазақ жастары ана 
тілімен қатар  орыс жəне ағылшын тілдерін де жетік меңгеріп,  еліміздің алдыңғы қатарлы 
дамыған елдер арасында көрінуіне үлес қосып,  өздерінің  оқу-білім, тіл игеру бағытындағы  
толағай табыстарымен   қуантып, шетелдіктердің де  қазақ тілінде сайрауына   үлгі көрсетіп 
келеді. Осы орайда,  тіл  үйрену, көп тілділік, ана тілімізді насихаттау,  қазақ  тіл білімін 
дамыту, оны зерттеу ісін əлемдік деңгейге көтеру, тіліміздің терминдік  қабілетін  күшейту, 
мемлекеттік қолданыс аясын кеңейту, т.б. тілдік  мəселелерді қарастыру барысында осы 
бағытта елімізде алғашқылар қатарында еңбек еткен  профессор Қ.Жұбанов еңбектерін де  
ұмытпауымыз керек. 

Қазақ  тіл білімі тарихында есімі  қалған  біртуар тұлға, ХХ ғасырдың 30-жылдары 
еңбек еткен профессор Құдайберген Қуанұлы Жұбанов болатын. Қазақ филологиясы 
саласындағы алғашқы ғалымдардың көшбасшысы ретінде қазақ тілі білімінің ғылыми негізі 
қаланып, қалыптасып, дамуына ерекше үлес қосқан  дарынды лингвист-ғалым еді. Ол қазақ 
тіл білімі саласындағы алғашқы проблемаларды  шешуге белсене араласып,  қазақ алфавиті 
мен орфографиясын жасау, қазақ жазуын латын əліпбиіне көшіру, қазақ тілі фонетикасы,  
сөзді лексика-грамматикалық ерекшеліктеріне қарай таптастыру, қазақ тіліндегі əрбір 
категорияға анықтама беру, қазақ терминологиясының ғылыми принциптерін белгілеп, қазақ 
терминдерін жасау, қазақ тілінің алғашқы ғылыми оқулықтарын жазу т.б. жұмыстарды 
ғылыми деңгейде зерттеуге үлес қосты[1.238]. 

Құдайберген Жұбанов – полиглот ғалым. Ол түркі тілдерін былай қойғанда, шығыс 
тілдерін, ағылшын, неміс, француз, орыс жəне басқа славян тілдерін біліп, жапон, қытай, 
монғол тілдері деректерін де өз еңбектерінде тиімді қолданған. Сондықтан көп тіл білуі қазақ 
тілінің ерекшелігін жалпы тіл білімі деректерімен салыстыра зерттеуге көмегі тиген. Ол 
жалпы тіл білімі, славян тіл білімі, шығыс тіл білімі, түркі тілдері теориясын өте терең 
білгендігін өзінің зерттеу еңбектерінде анық байқатады. Сонымен бірге, ғалым өз кезіндегі 
тіл білімінің зерттеу тəсілдерін жете меңгеріп, тарихи-салыстырмалы тəсілді қолдану үлгісін 
көрсетті. Бұған қоса Қ.Жұбановтың зерттеуге, ізденуге деген қабілетін, орасан зор  талантын 
қоссақ, ғалымның ғылыми еңбектерінің əлі күнге дейін теориялық маңызы мен мəнін 
жоймағанын түсінуге болады.  

Бала кезінде ауыл молдасынан арабша əріп таныған Қ.Жұбанов мешіт жанынан 
мұсылман діні оқуын үш жыл оқып, араб-парсы тілдерін үйреніп, өз бетімен іздене жүріп 
білімін толықтыруға талаптанады. Қ.Қ. Жұбановтың бала кезінен  көп тіл білуге ұмтылуы  
оның əдебиетке қызығып, көптеген араб-парсы əдебиетін, атап айтқанда, Фирдоусидің 
«Шaxнaмасының», Сағдидің «Гүлістанының», Низамидің «Лəйлі мен Мəжнүнінің» жəне т.б. 
классикалық туындылардың түпнұсқасын оқуына,  шығыс тілдерін  осы арқылы терең 
меңгеруіне мүмкіндік береді.  Ол 1914 жылы Орынбордағы Хұсайния медресесінде оқи 
жүріп шығыс мəдениеті мен білімін тануына мүмкіндік алса, кейіннен екі класты орыс 
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мектебінде оқып, орыс тілі арқылы европаша білім алуға қолы жетеді[1.239]. Қ.Жұбанов 
медреседе араб, парсы, шағатай тілдерін оқып үйренеді, бұл тілдердегі əдебиеттерді 
түпнұсқадан  оқып, түсінетін дəрежеге жетіп, татар-башқұрт тілдерін де осы жерде 
меңгереді[2.33].        Көп тіл білуге деген құштарлығы арқасында  Қ.Жұбанов 1929 жылы 
Петербургтағы Шығыс тілдері институтының  түркологиялық бөліміне оқуға түсіп, кейіннен 
СССР Ғылым академиясы Яфетидология институтының аспирантурасында оқуын 
жалғастырады[3.14]. Бала жасынан бірнеше тілді еркін меңгерген  Қ.Жұбанов жалпы тіл 
білімі, түркология саласында терең білім алып, өзін дарынды түрколог ғалым ретінде таныта 
білді. Соның нəтижесінде қазақ зиялыларымен қатар, И.И.Мещанинов, А.Н.Самойлович, 
В.В.Бартольд, С.Е.Малов, К.К.Юдахин, А.К.Боровков сынды ірі орыс оқымыстылары 
Қ.Жұбановты білікті ғалым, лингвист ретінде танып, бағалады. Бірнеше  шығыс тілдерін 
меңгерген  Қ.Жұбанов неміс,  ағылшын,  француз,  тілдерін үйренуге ерекше ден қойып,  осы 
тілдерде жарияланған ғылыми еңбектерді оқуға ынта-жігерін сала кіріскен екен[3.14]. 
Қ.Жұбанов еңбектерінің көбі жоғалып кеткендіктен оның қанша тілді меңгергендіктерін  дəл 
айтып беру мүмкін емес. Оның өз қолымен толтырған  анкетасында  грузин, коми, чуваш 
тілдерін де  меңгергендігі  көрсетілген. «Сірə, грузин тілін үйренуі сол кездегі тіл білімінің 
«құдайы», «тіл  туралы жаңа ілімнің»  атасы  академик Н.Я.Маррдың ықпалы болуы керек, 
ал чуваш, коми тілдерін үйренуі тіл зерттеуде салыстырмалы-тарихи əдісті қолдана білу 
үшін  ... керек  екендігіне байланысты болса керек», дейді ғалым Р.Сыздықова[2.46].   

Профессор Қ.Жұбанов - өзі тіл маманы бола тұра, қазақ əдебиеті, музыкасы,  тарихы 
т.б. ғылым салаларымен де шұғылданған жан-жақты ғалым. Ол тіл білімінің де бір 
саласымен шектеліп қоймай, оның барлық мəселелері бойынша да өз кезінде пікірін білдіріп, 
бірсыпыра еңбектер қалдырды. Оның осы фонетика, лексикология, морфология, синтаксис, 
этимология, түркология т.б. бағытта жазған мақалалары, ондағы бірнеше тілдік деректерді 
қатарластыра баяндауы күні бүгін де өзінің ғылыми құндылығымен маңызды. Ғалымның 
еңбектеріндегі ғылыми қағидалардың өміршеңдігі, уақыт сынынан мүдірмей өтуі,оның 
бірнеше тілді меңгергендігі  кімді де болса таң қалдырмай қоймайды. Сондай ақ, сол кездегі 
басылымдардың бірінде Қ.Жұбанов ұйғыр тілінің грамматикасын жазуға  кіріскендігі,  
дүнген тілі мамандарын дайындауға назар аударғаны айтылса, өз еңбектерінде өзбек, татар, 
башқұрт, монғол тілдерінен көп деректер келтіріп,  бірнеше тілден  салыстыра баяндауға 
назар аударғанын  бүгінгі  көп тіл үйренем деушілерге үлгі етуге болады[2.46].    Осы 
тұрғыдан келгенде, оның  бірнеше тіл  білуге деген ұмтылысының  себебін іздеп,  ғалымның 
ғылыми тұжырымдарының мəнді, маңызды болуына негіз болған жағдайларды атап көрсету 
қажет.  

      Бірнеше тіл деректерін тілдік деңгейде салыстыра талдап, оның  тиімді жақтарын 
терең тани білген  Қ.Жұбанов 1929 жылы Қызылорда қаласында өткен ғылыми-
орфографиялық конференцияда «Қазақ орфографиясының құрылу принциптері» деген 
тақырыпта баяндама жасап, қазақ жазуының негізгі басшылыққа алуға тиісті принциптерін 
көрсетеді. 1930 жылы Алматыда өткен Қазақстанның өлкетану съезінде «Мағынасыз 
сөздердің мағынасы» деген тақырыпта жасаған баяндамасы оның түркі текті тілдерді 
зерттеудегі ірі  тіл маман екендігін дəлелдеді. Бұл баяндамалармен алдын-ала танысқан 
академик Н.Я.Марр жазбаша пікір білдіріп, Қ.Жұбановтың  тілтанымдық ғылыми 
пікірлерінің құндылығын жоғары бағалайды[3.17]. Полиглот ғалым «Из истории порядка 
слов в казахском предложений» деген мақаласында қазақ тілі синтаксисі проблемасын 
жалпы түркологиямен байланысты қарастырады. Оның өз мақалаларын қазақ тілімен қатар 
орыс тілінде де еркін жазуы бір ерекшелігі болса, екіншіден ғалымның өзге тілде жазудағы 
мақсаты қазақ тіл білімі ғылымын орыс тілді ғалымдарға да жеткізе білуді көздеген. Орыс 
тілін еркін меңгерген  Қ.Жұбанов  «Заметки о вспомогательных и сложных глаголах» деген  
орыс тілінде жазылған ғылыми еңбегінде қазақ тіліндегі «отыр, тұр, жатыр, жүр» көмекші 
етістіктерінің  ерекшеліктерін жан-жақты қарастырып, қазір де қазақ тіл білімінде 
басшылыққа алынып жүрген ғылыми тұжырымдар қалдырды. Ғалымның бұл мақаласы 
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автордың  басқа  түркі тілдері арасында  қазақ тілінің лексикалық, грамматикалық 
заңдылықтарының ерекшеліктерін  жете біліп, терең зерттегендігін танытады. 

      Бүгінгі күні Қ. Жұбанов зерттеулері тек  қазақ тіліне ғана  арналған емес, ол қазақ 
тілі негізінде тіл теориясына барлау жасаған, жалпы тіл мəселелерін көтергенін,   бұл 
бағытта бірнеше тілді меңгеру қажеттігін жəне көп тілділігімен үлгі көрсете білгендігін 
байқаймыз.  Полиглот ғалым   Қ.Жұбанов өз еңбектерін орыс тілінде жазуы арқылы, қазақ 
тілінің ғылыми деңгейін халықаралық дəрежеге көтеріп,  «К постановке исследовании 
истории фонетики казахского языка», «Образование сложных слов в казахском языке», «О 
построении речи на казахском языке», «Проект казахского алфавита», «К пересмотру 
казахской орфографии», «К проекту реформы казахского алфавита» т.б. ғылыми 
мақалаларында қазақ тілінің   теориялық мəселелеріне ғылыми  талдау жасаса, «Термин 
сөздердің спецификасы жөнінде», «О специфике слов-терминов», «Принципы терминологии 
казахского литературного языка, применяемые Государственной терминологической 
комиссией» т.б. ғылыми еңбектерінде қазақ терминологиясын  мəселелерін дұрыс көрсетіп 
қана қоймай, осы салада қазіргі таңда қолданылып жұрген теориялық мəселелердің  де 
негізгі қазығын  қаққанына куə болып отырмыз. Қ. Жұбановтың мұрасын əлемдік 
лингвистика даму үрдісімен байланыста қарастырсақ, оның көп тілділік мəселесіне сол 
кезде-ақ назар аударғанын байқаймыз. «Тіл теориясы ― əлем үшін қажет, мəні зор аса 
күрделі ғылым, Қ. Жұбановтың мұрасын əлемдік лингвистика даму үрдісімен байланыста 
қарастырсақ, ол əр қырынан жақұтша жалтырап көрінетіні анық»,-дейді ғалым 
Б.Хасанов[4.63]. Кейінгі кезеңде белсенді қарастырыла бастаған тіл білімінің əлеуметтік 
лингвистика, психо лингвистика, когнитивті лингвистика т.б. салаларына қатысты қазақ тіл 
біліміндегі  алғашқы деректер де  Қ.Жұбанов еңбектерінде көрініс тапқандығы  бүгінгі  
зерттеушілер тарапынан айтылып отыр. Мұның өзі Қ.Жұбановтың өз кезінде-ақ  көп  тіл  
біліп, өз зерттеулерін бірнеше тіл деректерімен  салыстыра жазуына байланысты деп білеміз. 
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Один из популярных среди создателей рекламных текстов является стилистический 
прием параллелизма. В качестве параллельных конструкций могут выступать не только 
номинативные предложения, но и другие предложения неполной конструкции, например: 

“Across oceans. 
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Across industries. 
Across hallways. 
Notes is working.” 
 
“Wear it! Bathe in it! Shower in it! Moisturize your body…in fact completely lose yourself in 

White Lavender. NewfromYardler!” 
 
Стиральные машины “Samsung”: Управление проще - результат лучше. 
Стилистическая эффективность данного приема заключается в создании 

определенной ритмической структуры текста, помогающей его более четкому 
восприятию. Из-за повтора они звучат ритмично и немного гипнотически. Мозгу легче 
связать разные понятия, если они оформлены в похожие грамматические структуры: 

The power of a laptop.The functionality of atablet. 
All the flavor. All the fun. 
Иногда это приводит к эффекту неожиданности и игре слов, когда вдруг в конце 

появляется что-то, не вписывающееся в общий ряд: 
We sealed in deli taste. 
We sealed in deli taste freshness. 
Wesealedin… и мозг уже настроился на этот речитатив, как вдруг: 
We sealed out deli price. 
Every story, 
every cartoon, 
every Monday 
Now available 
for iPad 
at the App Store. 
 
Everystory, 
everycartoon, 
everyMonday(Monday тут совсем не продолжает ряд, но тем эффектнее) 
 
You learn 
You inspire 
You change 
Youcount 
 
Youcount - и снова неожиданная концовка. В первых трех случаях you выполнял 

какие-то действия (learn, inspire, change), а в последнем youcount смысл уже другой (не «вы 
считаете», а «вы и ваше мнение важно). 

Итак, как видно из приведенных примеров, параллельные конструкции выполняют 
воздействующую, усилительную, акцентирующую функции: 

 
По-новому динамичный. По-прежнему безупречный. Ford. 
Печать мгновений. Сохранение впечатлений. Фотостудия 4Photo. 
Жизнь в объеме. Печать в цвете.HP. 
 
Мы видим, что использование параллельных конструкций позволяет удержать 

внимание читателя, а также подключить его ассоциативное мышление и закрепить в 
сознании взаимосвязь «образа» товара с каким-либо явлением окружающей 
действительности. 

 
How refreshing! How Heineken! 
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Take Toshiba, Take the World. 
Stop wishing. Start living. 
Looks ugly.Tastes great. 
Don'tdreamit. Driveit! 
 
В представленных слоганах, равно как и в предыдущих, мы наблюдаем ритм, это 

достигается благодаря параллельным конструкциям, что также влияет на легкую 
запоминаемость. 

Итак, одну из самых значимых ролей играют параллельные конструкции.Они 
используются исключительно для привлечения внимания читателя. В то же время 
напористость и чрезмерная броскость рекламного текста, его агрессивные интонации часто 
не столько привлекают, сколько раздражают потенциальных потребителей. Но правильное 
использование языка во всем его многообразии для создания броского слогана или целого 
рекламного объявления не только необходимо, но и сложно. Важно грамотно сочетать 
экспрессивную и нейтральную лексику, по возможности использовать литературный язык. 
Это необходимо, во-первых, для полноценной реализации всех функций рекламы. То есть 
рекламный текст должен не просто убеждать, агитировать, но и информировать о свойствах 
товара или услуги, условиях специальных акций и т.д. Во-вторых, необходимо помнить о 
том, что за счет массовости рекламы слоганы часто закрепляются в языке бытового, 
повседневного общения. Поэтому с позиций сохранения норм русского литературного языка 
недопустимо использование в рекламных текстах грубой, отрицательно окрашенной 
оценочной лексики, а также чересчур упрощенных синтаксических конструкций. 

Не следует допускать и демонстративного пренебрежения языковой нормой в погоне 
за эмоциональностью, потому что это неминуемо приведет к снижению языковой культуры 
населения. 
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ИСАТАЙ-МАХАМБЕТ КӨТЕРЛІСІ АЛАШ ЗЕРТТЕУЛЕРІНДЕ 
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Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 
 

Алаш қайраткерлері ұлтымыздың рухани мұрасын жинауда, жариялауда жəне 
зерттеуде маңызды істер атқарғаны белгілі. Олардың бұл саладағы аса нəтижелі жұмыстары 
– осы халық үшін маңызды мəселенің бастауында тұрғандығымен де бағалы. Айталық, 
Əлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы халық ауыз əдебиеті үлгілерін, Мағжан Жұмабаев 
Базар жырау, Ақан сері мұраларын, Мұхамеджан Тынышбаев қазақ тарихына қатысты 
деректерді жинап, зерттегені, жариялағаны бүгінгі күндері көпшіліктің игілігіне айналып 
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отыр. Алаш зиялылары ұлттың саяси бостандығы мен азаттығы жолында күреске шыға 
отырып, халықтың рухани болмысын түгендеуді де ұмытқан емес. Өйткені, біздің 
ойымызша, қандай халық болмасын өзінің мəдени-рухани дүниесін дамытпай, өркендеу 
жолына түсе алмайтындығын ұлт-азаттық қозғалыс өкілдері өте жақсы түсінген. Алайда, 
олардың алған білімдері филологиямен, тарихпен немесе өнертанушы сияқты 
мамандықтармен байланысты болмаған[1]. 

 Исатай Тайманұлы бастаған Кіші жүз қазақтарының ұлт-азаттық қозғалыс тарихына 
қалам тартқан белгілі зерттеушілердің ішінде Алаш қайраткері  профессор  Халел  
Досмұхамедұлы  еңбектерін  де  көрсетуге тиістіміз. Мəселен, Х.Досмұхамедұлы 
құрастырып 1925 жылы Ташкентте бастырып шығарған «Исатай-Махамбет» атты кітапта 
халық намысының алаулай тұтанған отты жылдары, Кіші жүз өлкесі ғана емес, бүкіл қазақ 
тарихында елеулі із қалдырған ұлттық бас көтеруге қатысты мол дерек алғаш рет 
топтастырылған болатын. Х.Досмұхамедұлының көлемді алғысөзімен жарық көрген бұл 
еңбектің күні бүгінге дейін мəнін жоймаған екі тұсы бар: біріншіден, дауылпаз ақын 
Махамбет Өтемісұлының өлең-жырлары осы кітапта тұңғыш рет толық топтастырылып, 
тасқа басылды, сол арқылы бүгінгі хұрпаққа жетті. Екіншіден, Исатай-Махамбет бастаған 
бас көтерудің ащы шындығы, яки оның отаршылдық буғауына шыдамай толқыған халықтық, 
ұлттық көтеріліс екендігі ашық айтылды  [2]. 

 Бұл топтамадағы алғысөз орнына Халел жазған «Тайманұлы Исатайдың қозғалысы 
турасында қысқаша мағлұмат» деп аталған мақаланың ғылыми құндылығы сонда, Исатай 
мен Махамбет бастаған ұлт-азаттық көтеріліске қатысты тұңғыш рет сол кездің өзінде 
берілген баға мен айтылған ой-байламдары, пікір-тұжырымдары, деректік мол мағлұматтары 
күні бүгін де өз маңызын жойған жоқ. Автор Қазақстанның батыс бөлігіндегі Кіші жүз 
қазақтарының ХҮІІІ-ХІХ ғғ. aралығында Ресей патшалығының бодандығына қарсы 
тəуелсіздік пен бостандық жолындағы жанқиярлық ерлік күрестерінің басты-бастыларына 
шолу жасай келіп, Исатай мен Махамбет бастаған ұлт-азаттық көтерілістің шығуы һəм 
жеңіліске ұшырауының тарихи себеп-салдарына терең талдау жасаған. Мақалада сонымен 
бірге қос арысты дүниеге əкелген туған-өскен ортасы, тұқым зəузаты, елдің саяси-əлеуметтік 
тыныс-тіршілігі жан-жақты баяндалған. 

 Өкінішке орай, көп жылдар бойы Xалел Досмұхамедұлының есімі мен 
шығармашылық қызметін «ататпауға» мəжбүр еткен саяи ағымға байланысты  жоғарыда 
аталған еңбектері ғылыми айналысқа түспей келді. 

 Қазақ ұлтын алдаусыратып, арбау сөз молынан айтылған кешегі кеңестік-
тоталитарлық дəуірде большевиктік-таптық идеология тек Халел сынды арыстардың ел үшін 
еңіреп өткен еңбектерін ғана тұмшалап, халық жадынан өшіруге ұмтылады, сонымен бірге 
Махамбеттің отты жырларын да қолдан «жуасытып», қиянатқа барып, ұлы ақынның біртуар 
өлеңдерін қырнап-жөндеп, құбылмалы саяси ағымның ығына бағыттады. 

Қазақстан тəуелсіздік алған жəне Исатай батырдың туғанына 200 жыл толған 1991 
жылы Xалелдің бұл кітабымен оқырман қауым қайта қауышты. Еліміз тəуелсіздік алғанға 
дейін сол тəуелсіздік жолындағы ұлы күрестердің бірегейі Исатай-Махамбет бастаған 
көтеріліс те бар-жоғы хандық құрылысқа (Жəңгір ханға)  бас көтерген  «шаруалар 
қозғалысы»  деп  түсіндіріліп, насихатталып келгендіктен де бұл бұрмалаушылықтың 
шындық-ақиқатына көз жеткізуде, тəуелсіздіктің алғашқы жылдарында жəне күні бүгінге 
ұлттық сана-сезім мен ұлттық тарихты қалыптастыруда атақты ғалым Х.Досмұхамедұлының 
аталмыш зерттеуінің ерекше маңызы бар деп білеміз. 

 Бөкей ордасындағы ауылдық-қауымдық жерлерді ірі орыс помещиктері, хан туыстары 
мен басқа да ақсүйек топтардың иемденіп алуы, феодардың озбырлығы, патшаның жəне 
Астрахань губернаторының қолдауына арқа сүйеген Жəңгір билігінің бұқара мүддесіне 
қайшы келуі Х.Досмұхамедұлы еңбегінде көтерілістің себептері ретінде сипатталады. 
Қазақтың жерін «Жəңгір өзімнің жерім деп түсінді. Қара халықтың жері ханның мүлкі деген 
пікірді жүргізді... өзіне жақпаған ауылдың, рудың жерін тартып алатын болды... Жəңгірдің 
заманында Бөкейдің елі көшуді кемітіп, отырықшы бола бастады. Жазы қолайсыз, не қысы 
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қатты жылдары көршілес нудағы елдермен қазақтың арасына күшті жанжалдар пайда 
болады. Жұт көбейді. Eл жарлы бола бастады. Жəңгір қазақты қорғамады, қорғауға да əлі 
келмеді. Еділ-Жайық бойындағы казак-орыстар, Теңіз бойындағы байлар қазақтың меншікті 
жеріне ауыз салды. Қазақтың мойны потрав (мал егінді, шабындықты таптағаны үшін 
шығынын төлеу), штраф дегеннен босамады. Aйналасындағы жерге бай көршілеріне түк 
(тұяқ) ақы төлеп, қазақ жан сақтайтын болды» [2, 14-15 бб], - деп автор жер мəселесіндегі 
ушыққан қайшылықтарды, келеңсіз алым-салық саясаты мен əлеуметтік өмірдегі қолдан 
жасалған ауыртпалықтарды ашып көрсетеді. 

 Халел Досмұхамедұлы ой-пікірінің құндылығы сонда, ол – көтеріліс қарсаңындағы 
Бөкейлік халқының ішкі өмірінің қатпарларына терең үңіледі. Қазақ халқының 
психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, ұлттық менталитеттің моральдық ауыр соққы 
алған жайын, өлкедегі саяси-əлеуметтік қайшылықтармен байланыстыра келе, халық 
көтерілісінің шығу себептерін айшықты баяндап береді. 

 Х.Досмұхамедұлы тұжырымдары Бөкей ордасындағы басқару жүйесін өзгерту, 
хандық билеп-төстеу саясатының күшеюі, алым-салықтар көлемінің жылдан-жылға ұлғаюы 
қазақтар өмірінде дəстүрлі құқықтың əлсіреуіне, шонжар-феодал топтардың билеп-
төстеуінің күшеюіне, халықты езіп-жаншудың тереңдей түсуіне алып келгендігін дəлелдей 
түседі. 

 Қарауылқожаның бассыздығы, Жəңгір жəне оны қоршаған феодалдық күштердің 
халық мүддесімен санаспауы еңбекте əлеуметтік тартысты жылдан-жылға шиеленістерген 
жəйттер ретінде көрінеді. Халел Досмұхамедұлы көтерілістің барысын, жеңілуін кеңес 
тарихшысы Г.Сербариновтың  еңбектері  негізінде жазған.  Aвтордың  неғұрлым  көңіл 
аудартатын пікір-талдауларының ішінде, əсіресе, оның көтеріліс көсемі – Исатай 
Тайманұлының тарихи тұлғасын сипаттаудағы тұжырымдары өте дəйекті де, бағалы, Исатай-
Махамбет бастаған көтерілістің тұтас тарихын жазуда аса ескеретін көзқарастар болып 
табылады. 

 Халел Досмұхамедұлының «Исатайдың көтерілісі қазаққа қандай пайда, зиян берді, 
патша өкіметіне қандай ой түсірді» деген сұрауларға берген жауап-пікірлері де көтерілістің 
тарихи маңызы мен тарихи тағылымдарын танып білуде үлкен көмек екендігі хақ. 

 Tақырыптың бұдан кейінгі кезеңде зерттелуі С. Д. Асфендияровтың есімімен 
тығыз байланысты. Ол алғаш рет ежелгі уақыттан бастап 1917 жылға дейінгі қазақ халқының 
тарихы бойынша толық ғылыми еңбек құрап, бұның ішіне азаттық көтерілістері тақырыбын 
рет-ретімен жəне көтерген мəселесіне қарай енгізді. «Қазақстан тарихы» 1935 жылы жарыққа 
шықты. Оның жариялануына дереккөздерін негізге ала отырып жасалған тынымсыз еңбек 
себепкер болды. С. Асфендияров патшалықтың Қазақстандағы отарлау саясатының негізгі 
бағыттары мен жолдарын қарастырды. Ол далада отарлау билігін орнықтырудың əскери, 
саяси жəне экономикалық жолдарын атап көрсетті. Оның ойынша, қазақ қоғамының 
əлеуметтік құрылымына терең өзгерістер алып келген орыс сауда-өнеркəсіптік капиталдың 
енуіне баса назар аударылды. Патшалық таптық қақтығыстарды күшейтті, оларды 
бұрынғыдан да кең базаға, атап айтар болсақ, билік етуші тап тарапынан өзіне жақтас 
адамдарды тартып, отарлық тонау мен қанау базасына дейін жеткізді [3]. Aсфендияров 
отарлауға ұшыраған қоғамның топқа жіктелуін жəне қазақ қоғамының билік етуші жоғары 
табымен отарлаушылар мүддесінің бір жерден шығуын көрсетті. Mүдделер ортақтығын ол 
қазақ еңбекшілерінің қанаудан көрді, осылайша «екіжақты феодалдық қанау» туралы тезис 
пайда болды. Осылайша, «Қазақстан тарихы» еңбегінде əлеуметтік əркелкіліктің ұлт-азаттық 
көтерілістер дамуы мен барысына əсер етуі туралы ереженің ресімделуі логикалық түрде 
аяқталды. Дəл осы тұрғыдан жұмыста 1836-1838 жылдары Бөкей ордасында белең алған 
көтеріліске сипаттама берілді. Тарихшының ойынша, бұл патшалыққа қарсы бұқаралық бас 
көтерулер болатын. 
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Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал қ. 
 

Елбасы Н.Назарбаев «Қазақстанның болашағы – бүгінгі жастар. Сіздер оларға қалай 
білім берсеңіздер. Қазақстан сол деңгейде болады», - деп атап көрсеткендей[1]. Тəуелсіз ел 
тірегі – білімді ұрпақ десек, дəуірдің күн тəртібінде тұрған келесі мəселе – білім беру, 
ғылымды дамыту. Бұндай күрделі екі мəселені жүзеге асыру үшін ана тілімізді толыққанды 
меңгеруіміз қажет-ақ. Ал тілімізді толыққанды меңгеру үшін өткен тарихымызға талдау 
жасамақ тағы да болмайды. Тарихты білмей бүгінгіні құру, болашақты болжау мүмкін емес. 
Яғни, тарихы жоқ елдің болашағы бұлыңғыр. Мұхтар Шаханов «Тарихты білмеу – 
тамырсыздық – дей келе: 

Туған жері – түп қазығы, айбыны, 
Туған тілі – сатылмайтын байлығы. 
Туған дəстүр, салт-санасы, тірегі, 
Қадамына шуақ шашар үнемі» - десе [2] 
Қазақстанның Ресейге бодан болғаннан бергі тарихындағы XX ғасырдың алғашқы 

ширегін «саяси күрестер мен рухани жаңғыру кезеңі» деп айтуға əбден болады. Бұл кезеңде 
саяси күрес сахнасына Ресейдің аса үлкен ғылыми, саяси орталықтарында білім алған, сол 
кезеңдегі Еуропадағы саяси күрестің бет алыс бағдарларынан əбден хабардар, экономика, 
құқық тарихы мен теориясын терең меңгерген қазақ зиялыларыныңүркердей озық ойлы тобы 
шықты. Олардың басым көпшілігі Ғылымға емес – утопияға, демократияға емес – 
авториторизмге негізделген болшевизм идеясын қабылдамай, баррикаданың арғы бетіне 
ығып, өз елінде, өз жерінде отырып азап шеккен қазақ халқының мұң-мұқтажын қорғауды 
мақсат еткен Алаш партиясын ұйымдастырды. Ел алдындағы ұлы мақсаттарды жүзеге 
асыратын атқарушы билік органы – «Алашорда» үкіметін құрып, ұлттық – аумақтық негізгі 
«Алаш автономиясы» мемлекеттігін жариялауға талпыныс жасды. Қазақ халқының ұлттық, 
саяси санасын қалыптастырудағы ең биік белес болған XX ғасыр басындағы осы бір қазақ 
зиялылары алдыңғы қатарлы тобының саяси қызметі де, құқықтық көзқарастары да, тіпті 
ғылыми, əдеби мұралары да ұзақ жылдар бойы жабық тақырып саналып, зерделі 
зерттеулерге обьект бола алмады. Оларсыз қазақ тарихы – тұл, алтын дегені – күл еді. «Алаш 
партиясынсыз саяси күрес тарихын», «Алашорда» үкіметінсіз экономикалық ілімдер мен 
реформалар тарихын, «Алаш автономиясынсыз» Қазақстан мемлекеттілігінің негізін, Алаш 
ардагерлері өмірінсіз ұлт тарихының жасау, мемлекеттік тіліміздің тарихын қалыптастыру 
мүмкін емес[3]. Тарихты халық жасағанымен, қоғамның тарихи даму заңдылықтарын реттеп 
отыратын заңдар мен құқықтық құжаттарды, саяси-құқықтық доктриналарды нақты тұлғалар 
жүзеге асыратыны белгілі, осы салада мемлекеттік тілдің де атқарар қызметі зор.Қазақ жері 
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екі ғасырдан астас Ресей самодержавиесінің қол астында болған жылдарда қазақ халқының 
өз тағдырын өзі билеу құқығынан айырғанын, көк түрік дəуірінен бастау алған бірегей саяси 
тарихы бар халық түгелдей империялық заңдардың бұғауына түскені біздерге тарихтан 
белгілі. Қазақ қоғамының осы бір қасіретін халықтың озық ойлы, көзі ашық өкілдері аңғара 
бастады. Олар халықты саяси күрес додасына бастап шықты. Бұған себеп болған 1917 жылғы 
Ресейдегі қос төңкеріс еді. Патша үкіметінің тақтан құлауы, саяси күресті, одан əрі қыздыра 
түсті. Қазақ зиялылары  саяси қызметтің қатерлі жолына жалтақтамай, жанқиярлықпен 
күрескен көрнекті тұлғалары шықты. Олар: Ə.Бөкейханов, А.Байтұрсынов, М.Дулатов, 
Ж.Ақбаев, Ə.Ермеков, Х.досмұхамедов, Ж.Досмұхамедов жəне т.б. болатын. Олар патша 
самодержавиесінің қазақ халқының саяси-сезімінің қалыптасып, оның саяси күреске 
ұласуына барынша кедергі келтіріп отырғанын бірден түсінген еді. 1917 жылы Ақпан 
төңкерісінің жеңісі күллі қазақ деген ұлт зиялыларының басын бір жерег қосуға мүмкіндік 
əкелді. 1917 жылдың сəуір-мамыр айларында көптеген облыс-уезд орталықтарында  
аймақтық қазақ сьездері өткізіліп, қазақ комитеттері құрыла бастады. Олардың жекелеген 
өкілдері Уақытша үкіметтің жергілікті органдары болған облыстық жəне уездік атқару 
комитеттерінің құрамына енгізілді. 

1917 жылы Қазақ съездері Орынбор (Торғай облыстық), Орал (Орал облыстық), 
Семей (Семей облыстық), Омбы (Ақмола облыстық) т.б. қалаларында болды. Қазақ съездерін 
өткізуге ұлт зиялылары белсене кірісті. 

Орал облыстық Қазақтардың 1-ші съезі 1917 жылы 19-22 сəуір аралығында Орал 
қаласында өтті. Съезді уақытша қазақ комитетінің төрағасы Ғұбайдолла Əлібеков ашып 
құттықтау сөз сөйледі. Осы съезде бірінші кезекте Мемлекетті басқару туралы, Уақытша 
үкімет туралы жəне жүріп жатқан импералистік соғысқа көзқарас туралы мəселелер қаралды. 
Съезд төрт күнге созылды, съездің соңғы төртінші күні облыстағы оқу-ағарту, мəдениет 
жəне т.б. мəселелер қаралды. Съезд делегаттары Орал облысында қазақтар арасында 
бастауыш, орта, жоғары білім беру жүйесі қанағаттанғысыз деп тауып, төмендегі 
шешімдерді қабылдады: 

- мұғалімдер съезін шақыру қажет; 
- Орал қаласында уақытша орта оқу орнын ашу қажет, ерлер гимназиясының 

бағдарламасы негізінде қазақ балаларына арнайы оқу орнын ұйымдастырып, оны қазақтар 
қаражатына салынған бұрынңы кəсіптік мектептің үйіне орналастыру жөн деп табылсын; 

- Қазақ тілінде газет, брошюралар шығаруды қажет деп табылсын; 
Съезде бұдан басқа да мəселелер қаралды, басқа қаралған мəселелерді қосқанда саны 

23-ке жеткен. Орал съезінің қарарында облыс орталығында орта мектеп ашу жəне кəсіби 
мамандардың қатысуымен халық ағарту ісін реформалау мəселелерін талқылау үшін 
мұғалімдер құрылтайын шақыру қажеттілігі көрсетілді[4]. 

Осы съезде Жаһанша Досмұхамедов сөз сөйлейді: «Біздің мақсатымыз – ел билеуді, 
халықтың өз қолына беру, қазақ халқы автономияға ие болып, алдағы уақытта тағдырын өз 
қолына алады. Қалың қазақты аяусыз қанаған патша орнынан түсті. Ендігі жерде қазақты 
елдің тұрмысын, тілін білетін, мінез-құлқын, əдет-ғұрпын білетіндер ғана басқарады. Осыған 
байланысты қалай болғанда да біз Ресейден автономия алуға тиістіміз» деп өз ойын 
білдіреді[5]. 

Жаһаншаның жалынды сөзінде мемлекеттің саяси құрылысы мен оның мемлекеттік 
тілі қолдану аясы ашық түрде айқын айтлығанын, біздер ұғынуымыз керек. 

Кешегі өткен 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасының құрбандары болған жастарда 
Жаһаншаның ой-пікірін қайталағаның біз еске түсірмей кете алмаймыз. 

XX ғасырдың басындағы алаш ардақтылары халықты ұлтаралық бірлікке шақырды, 
олар ұлтшылдықты арқау еткен жоқ, керісінше ұлтың сүйген ұлтжанды азаматтар екенін 
танытты.  

1917 жылы 21-28 шілде де Бірінші Жалпықазақ съезінде «Алаш» атты партия 
құрылып, бұл съезде 14 мəселе қаралды. Осылардың ішінде ерекше айтатынымыз: 

1) Мемлекеттік билеу түрі; 
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2) Қазақ облыстарында автономия; 
3) Жер мəселесі; 
4) Оқу мəселесі жəне т.б. 
Мемлекетті билеу түрі Ресейде демократиялық, федеративтік, парламенттік 

республика болу керек деп көрсетілген Н.Мартыненконың «Алашорда» атты құжаттар 
жинағында [6]. Ал 1917 жылы 24 маусымдағы «Қазақ» газетінде автономиялық негізі туралы 
əр түрлі пікір-ұсыныстар айтылған. Қазақ мемлекетін əлде Федеративтік Россияның бір 
автономиялық бөлігі болғаны жөн бе? Қазақтар өз бетімен тəуелсіз ел бола ала ма, əлде 
тəуелсіздікке басқа халықтармен одақтасқан жағдайда жете ме? – деген сұрақтар 
талқыланды[7]. 

Бірақ бұл съезде нақты пікірге келе алмады. Ал жер мəселесі Құрылтай съезіне 
қалдырылды. Күн тəртібінде айрықша мəнге ие болған дін, оқу-ағарту, əйел мəселелері жəне 
сот жүйесі болды. Бұрынғы ескі сот жүйесі («Народный сот») таратылып, олардың орнына 
«Қазақ тұрмысына лайық айрықша сот құрылуға» тиіс болды. Келесі мəселе оқу-ағарту 
саласы: «міндетті бастауыш оқу енгізу», «бастапқы екі жылда оқу баланың ана тілінде» 
жүргізілу керектігі айтылып, тіл мəселесін айрықша назарға алған жəне білім берудің тегін 
болуы талап етілген. Білім алудың орта, арнайы, жоғарғы сатылары да айтылған. 1917 
жылыдың 21 қараша күні “Қазақ ” газетінде Алаш партиясы бағдарламасының жобасы жəне 
сьезд материялдары жарияланды. “Алаш ” партиясының өмірге келуі үлкен саяси мəселесі 
еді. Сол кезднгі қазақ интеллигенциясы ғылыми жұмыстармен де, оқу-ағарту ісімен де, 
алғашқы қазақ тілінде басылымдар шығару қарекетімен де, көркем творчествомен де қатар 
айналысқанын көруге болады. «Алаш» партиясының программасының жобасындағы 
тоғызыншы тарауда «Ғылыми-білім үйрету» жөнінде 

- оқу ордаларының есігі кімге де болса ашық, ақысыз болуы;                                                                     
- жұртқа жалпы оқу жайлы; бастауыш мектептер ана тілінде оқылады;  
- қазақ өз тілінде орта мектеп, университет ашуға;   
- оқу жолы өз алдына автономия түрінде болуы; 
- үкімет оқу ісіне кіріспеуі; 
- мұғалімдер-профессорлар өзара сайлаумен қойылуы; 
- ел ішінде кітапханалар ашылу туралы айтылады. 
- газет шығаруға, кітап бастыруға еркіншілік - делініп көрсетілген[8].  
1917 жылғы 5-13 желтоқсанда Орынбор қаласында Екінші жалпықазақ сьезі өтеді. 

Сьездегі қаралған аса маңызды мəселелер: 
- қазақ - қырғыз автономиясы;                                                                                                     
- милиция құру;  
- ұлт кеңесі;  
- оқу мəселесі т.б. қаралды.                                                                           
Бұл сьезде автономияны жариялау мерзімі туралы қызу тартыстар бірнеше күнге 

созылды. Осы сьезде Алаштың аяулы азаматы Міржақып Дулатов баяндама жасады: қазақ 
даласында медресе мен мектептердің аздығын, қазақ тілінде оқулықтардың жетіспейтінін, 
сондықтан  міндетті түрде ұлттық мектептерді құру керектігін тілге тиек етті. Осы мəселе 
бойынша құрамы 5 адамнан тұратын бастауыш жəне орта мектептерге арналған қазақ тілінде 
оқулық жазатын комисся құрылды.  Комисся орталық ұлттық  кеңеспен бірге болу керек. 
Комиссияға оқулықтан басқа да жұмыстар жүктелді. Атап айтсақ:  

- ұлттық мектептерге арналған бағдарламалар;  
- мұғалімдерге арналған нұсқаулар;  
- бала тəрбиесі жөніндегі кітаптар;  
- барлық қырғыз-қазақ мектептерінде халықтық білім беру іс-шараларының 

Ережелерін жасау; 
- қазақ тілінде жазу үлгілерін енгізу; 
- қазақ тіліне пайдалы кітаптарды, брошюраларды аудару т.с.с.  
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Комиссия 1918 жылдың басынан жұмысқа кірісу керек. Өздері құрастырған 
кітаптарын, бағдарламаларын баспаға жариялап отыру қажет. Комиссия құптамаған 
оқулықтар басылымға шығарылмады.  

Комиссия жұмысына қаражатты облыстық земстволар ұлттық қордан бөлуге тиіс 
делінген. Міне, өздеріңіз көріп отырғандай, жаңадан құрылып жатқан “Алашорда” үкіметі 
алғашқы сағатынан бастап ұрпақ тəрбиесіне, ұрпақ болашағына зор көңіл бөлген. Жас 
ұрпақтың туған тіліне деген сауаттылығын арттыру үшін, ана тіліндегі оқулықтарды жасауға 
кіріскен. Бала тəрбиесіне, оқуына осындай қиын заманда жаңаша бетбұрыс, бұл болашаққа 
деген сенім еді. Білімді жастар, еліне салауатты да сауатты қызмет етеріне деген үміт 
болатынды [9].  

 Орынбордан қайтып оралған бойында Жаhанша, Халел Досмұхамедовтар қазақтың 
батыс аймағын басқаратын үкімет құруға кірісті. “Ойыл уəлаяты”  уақытша үкіметі XX 
ғасырдың басында Жайық өңірінде орнаған мемлекеттік - автономиялық құрылым. Ол 1918 
жылдың мамыр айының соңында Жымпитыда өткен IV Орал облыстық қазақ сьезінің 
қарарымен құрылды. “Ойыл уəлаяты” уақытша үкіметінің атқарған істері:  

- Жерге жекеменшікті жойып, оны халықтың меншігі деп жариялады;  
- Халық сайлаған уəлаяаттың, уездік соттар іске кірісті;  
- Ақша финанс-жүйесі жасалынды; 
- Халыққа өз саясатын жеткізу, түсіндіру үшін газет шығарылды (оның 

редакторы болып Ахмет Мəмбетов жұмыс атқарды). Ол М.Мəмбетованың əкесі, көрнекті 
Алашорда қайраткерлерінің бірі.  

- Жерді пайдалану, салық, дін, сот, білім, əскер істері жөнінде қаулы-қарарлар 
қабылдады.  

Осыған қоса, іс-қағаздарын ана тілінде жүргізу туралы мəселе айқын жолға қойылды. 
Білім беру ана тілінде болуы керек делінген. Басылымдардың қазақ тілінде болуына ерекше 
назар аударған [10]. 1918 жылы 1 сəуірде Халел жəне Жаhанша Досмұхамедовтар Мəскеуге 
барып, Орталық Кеңес өкіметінің басшысы В.И .Ленинмен жəне Ұлт істері жөніндегі халық 
комиссары И.В.Сталинмен кездеседі. “Алашорда” атты ұлттық автономиялық үкімет 
құрылғанын, “Алашорда” үкіметінің төрағасы Ə.Бөкейханов екенін мəлімдейді. Бірақ 
“Алашорда”  “ мемлекетінің қойған талап-тілектерін Орталық Кеңес өкіметі толықтай 
мойындамайды. Дегенмен де РКФСР-дің ұлт істері жөніндегі комиссариатының құрамында 
қазақ бөлімі құрылады   [11].  

“Тіл адамның даңқын асырады. Адам ол арқылы бақыт табады” деп Жүсіп 
Баласағұнның “ Құдатғу білік”  еңбегінде жазғандай [12] тіл саясатын көтерген XX ғасырдың 
басындағы Алаш қайраткерлерінің қазақ қоғамындағы басты ағымдарының бірі: 
автономиялық басқару жүйесіндегі мемлекеттік құрылыс болса, екіншісі Мемлекеттік тіл 
саясаты еді. Ана тіліне деген үлкен жауапкершілік еді. Алаштың арыстарының бірі – Ахмет 
Байтұрсынов “Дүниеде ешбір тіл өз-өзінен шықпайды. Тіл деген нəрсе қалың елдің күндегі 
тұрмыс қазанында қайнап, пісіп дүниеге келеді”, -десе [13]; Күнбатыс Алашордасының 
идеологы саналған Ғ.Қараш: “Тіл болмаса, ұлт та болмайды, яғни ұлт бүтіндей өлген, 
жоғалған ұлт болады. Ең əуелі ана тілі қажет. Егер ана тілін білмесең, онда сен ол ұлттың 
баласы емессің. Ана тілін білмей тұрып, ұлт білімін ала алмайсың. Ұлт білімі болмаса, онда 
əдебиеттің болмайтындығы өзі-ақ белгілі. Əдебиеті жоқ ұлттың өнері де өшірілмейді”, - 
деген  [14].  

Батыс Алашорда үкіметінің жетекшілерінің бірі Х.Досмұхамедұлы тіл туралы: “Біздің 
тəжірибемізде қазақ тілі – бай тіл. Тек сөздерін ғылым жолына салып реттесе, ешбір 
жұрттың тілінен кем болмайды”, - деген пікірді айтқан [15].  

Қазақ  АССР-і орнағаннан соң 1924 жылы Орынборда маусымның 12-сінде Қазақ 
(қырғыз) білімпаздарының тұңғыш съезі шақырылды. Осы съезде 12-13 жыл бойы 
қолданылып, орнығып қалған қазақ тілінің дыбыстық табиғатына лайықталып өзгертілген, 
ресми түрде қабылданған алфавиттің мəні жөнінде, дыбыс əдісімен оқыту ісі жөніндегі 
мəселелер талқыланды [16]. Ал 1927 жылы Қызылордада жазу (графика) мəселесіне арналған 
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конференцияда А.Байтұрсынов съезде айтқан пікірін қуаттай келе «Түрік жұртының 90%-і 
баяғыдан бері араб əрпін пайдаланып келеді. Əрқайсысының араб əрпін пайдаланып келеді. 
Əрқайсысының араб əрпімен жазылған хат мəдениеті бар (хат мəдениеті – сауаттылық , оның 
жүзіндегі өнер-білім, ілім, емле, үйрету əдісі, баспа істері, баспа мамандары, жазба 
мамандары, жазылған, басылған барша сөздер т.т.)». Хат мəдениеті бар халыққа бір əрпін 
тастап, екінші əріпті ала қою оңай нəрсе емес деп өз ойын білдірген[17]. 

А.Байтұрсынов – қазақ балаларының ана тілінде сауат ашуына көп күш жұмсаған 
адам. Осы талапты жүзеге асыру үшін А. Байтұрсынов қазақша сауат ашатын тұңғыш əліппе 
құралын жазды. Ол «Оқу құралы» деген атпен тұңғыш рет 1912 жылы Орынборда 
шығарылса, 1925 жылы Орынборда 7 рет қайта басылады. Ал 1926 жылы«Əліппенің » жаңа 
түрін жазып ұсынады, бұл суреттермен берілген оқулық. 1926 жылы Қызылорда Ташкент 
баспалары бірігіп шығарған[18]. Қазақ тілін талдап-тануда А.Байтұрсыновтың еңбегін жəне 
бір тұрғыдан ерекше бағалау керек. Ғалым қазақ тілі грамматикасына  қатысты 
категориялардың əрқайсысына қазақша термин жасауға іс-əрекетті А.Байтұрсынов тіл мен 
əдебиет қана емес, этнография, тарих мəселелерімен де шұғылданғанын айту керек. Ахмет 
Байтұрсынов XX ғасырдың 20 жылдарында Қазақстанның оқу-ағарту комиссары, Алаш 
қозғалысының мүшесі ғылым, əдебиет, өнер салаларында шығармашылық жұмыспен 
шұғылданды. А.Байтұрсынов «Ғылыми жəне практикалық білімнің жиынтығын бойына 
сіңірген халық қана  айбарлы да бай болады» деп санады[19]. Ғасыр басында Алаш 
ардақтылары Қазақ АССР-ның Қазақ –Қырғыз Білім Комиссиясында Жас ұрпаққа тəлім-
тəрбие беруде, халқын мəдениетке сүйреуде  жан аямастан қызмет етті. Білім Комиссиясы 
жұмысына Мағжан Жұмабайұлы, Мұхамеджан Тынышбайұлы, Сұлтанбек Қожанұлы, 
Жаһанша Досмұхамедұлы, Нəзір Төреқұлұлы, Жүсіпбек Аймауытұлы, Иса Тоқтыбайұлы, 
Санжар Асфендиярұлы, Халел Досмұхаммедұлы т.б[20]. XX ғасыр басында Алаш 
қайреткерлері көтерген тəіл мəселесі, бүгінгі XXI ғасырдың да ең өзек жарды мəселесі болып 
отыр. М.Əлімбаев: «Туған жерді сүю парыз, сүю үшін білу парыз» - десе, ана тілімізді 
бəрімізде сүюге, қастерлеуге тиіспіз. 
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Тілепбергенова Д.М. 

 
Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті, Орал 

 
Елбасы жыл сайынғы Қазақстан халқына арнайтын дəстүрлі жолдауларында да тіл 

саясатына, оның ішінде қоғамдағы мемлекеттік тілдің мəртебесін көтеру мəселесіне 
тоқталмай өткен емес. Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға арналған Тілдерді 
қолдану мен дамытудың Мемлекеттік бағдарламасында еліміздегі өмір сүріп жатқан 
халықтардың мəдениеті мен дəстүріне құрметпен қарайтын, үш тілді еркін меңгерген, 
көпмəденилік тұлғаны тəрбиелеу ісіне көп мəн беріледі. Бұл мемлекеттік бағдарлама аясында 
тілдерді үйрену ісіне ерекше көңіл бөлінуде. Білім мен ғылымның, экономиканың, бизнестің, 
саясаттың, жалпы бəсекелестіктің қарыштап дамып отырған бүгінгідей жаһандану кезеңінде 
Елбасы көрегендік танытып, алдымызға үш тілді білу қажеттігін қойып отыр. Əсіресе, 
өскелең ұрпақтың, жастар алдында бірнеше тіл білу міндеті тұр. [1] 

Қазіргі таңда шетел тілі ретінде ағылшын тілін оқытуды жаңа сатыға көтеру –
педагогикадағы іргелі міндеттердің бірі. Елбасы бастамасымен «Үштұғырлы тіл » мəдени 
жобасын дамыту басымдыққа айналып, соның ішінде жаңғыру жағдайында əлемдік 
интеграцияға кірігу тілі ретінде ағылшын тіліне мəн беріліп отыр.  

Көптілді меңгеру – мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын дамытуға мүмкіндік 
беретін тұлғаралық жəне мəдени қарым- қатынастардың аса маңызды құралы. Мемлекеттің 
халықаралық байланыстарының сапалық өзгерістері адамның тəжірибелік жəне зияткерлік 
іс-əрекетінде көптілдік сұранысқа ие болу қажеттілігін туғызып отыр. Мұғалім – 
психологиялық даярлықты, педагогикалық сапасы, қоғамдық белсенділікті, өз мамандығына 
деген сүйіспеншілікті, жан- жақты алдыңғы қатардағы адам. [2] Негізінен, сабақ үстінде 
белгілі дағды мен қабілет қалыптасу арқылы танымдық қызығу пайда болады. Оқушыларға 
əр түрлі тəсілдерді қолдану арқылы сабақты жаңаша əдістемелікпен өткізу 
керек. Студенттерге информатиканы шетел тілін үйретудегі негізгі қағидалар: олардың 
сөйлеу, оқу, жазу, тыңдау дағдыларын дамыту, қалыптастыру, студенттердің пəнді белгілі 
бір дəрежеде шетел тілінде меңгеруіне, компьютерлік технологиялардың жұмысын ағылшын 
тілінде меңгере алуға үйрету болып табылады.  Əсіресе сабақтарда ғаламтордың үлкен 
мүмкіндіктер қол жеткізуге болатындығына көз жеткіздім. Ақпаратты қандай да 
арақашықтыққа тез жеткізу, алыстағы ақпарат көздерін пайдалану мүмкіндігі интерактивтік 
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іздеу жүйелері мен өз бетімен іздеу, сондай-ақ алынған материалдарды түрлі тіл 
тасушыларға ауыстырып салу сияқты ғаламтордың артықшылық көздері пайдаланылады. Біз 
ғаламтор арқылы көп нəрсе істей аламыз жəне студенттерға ғаламтормен жұмыс жасаған өте 
қызықты. Бұл пəнді оқыту барысында студенттерге Smart технологиялар, Блок чейн 
технологиясы, виртуальды əлемде 3D ұсыну жəне анимация жасау, мобильді 
технологиялардың негізгі терминдері мен тұжырымдамалары, Web- технологиялар,  HTTP, 
DHTML, CSS, JavaScript, электронды почта бағдарламаларын үйренеді.  

Үш тілде оқыту – заман талабы десек, оның негізгі мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, 
əлеуметтік жəне кəсіптік бағдарға қабілетті, мəдениетті тұлғаны дамыту жəне қалыптастыру. 
Көптілді болу – уақыт талабы. Тіл арқылы өсіп келе жатқан ұрпақты əмбебап, жаһандық 
құндылықтарға қосу, əлемдік кеңістік пен көршілес мəдениеттер өкілдерімен қарым-қатынас 
жасап, сөйлесе білу дағдыларын қалыптастыруға болады. Көптілділік қазіргі əлемнің басты 
мəселесі – адамдар арасындағы келісім мен өзара түсінушілікті шешуге көмектеседі.[3] 

«Елбасының «Үш тұғырлы тіл» жобасы ел болашағын баянды етуден туған, алысты 
көздеген мақсат. «Үш тұғырлы тіл» - қазақ, орыс, ағылшын тілдерін қатар қойып, жарыстыру 
емес. Керісінше, бұл əр тілді өзіне лайықты орнымен қажетіне қарай лайықты пайдалану 
деген сөз. Мұнда мемлекеттік тілдің орны бөлек. Үш тұғырлы тілді желеу етіп, мемлекеттік 
тілді ығыстыру мүлде дұрыс емес» - дейді.  

Үш тілдің бірлігі – үш тілді, қазақ, орыс жəне ағылшын тілдерін Қазақстан 
азаматтарының бірдей меңгеруін меңзегенімен, бұның түпкі негізі, көздеген мақсаты – 
мемлекеттік қазақ тілінің халықаралық қолданыстағы орыс, ағылшын тілдерімен терезесін 
теңестіріп, əлемдік деңгейге көтеріп, жаһан тілдерімен тең қолданылатын биікке жеткізу.  
 Əрбір маманның, қызметкердің өз қызметі шегінде, өзінің кəсіби біліктілігінің 
аясында мемлекеттік тілді меңгеру межесі нақты айқындалып, жаңа міндеттер жүктелуі тиіс.  
Осы арада айрықша тоқталатын мəселе, тілдің тағдырын тек заңмен, басқа да міндеттеу 
шараларымен, шешу мүмкін емес. Тілге қажеттілік тудырған дұрыс.  
Бүгінгі таңда тіл саясатында атқарылып жатқан жұмыстар аз емес деп білемін.  
 Президент Н. Ə. Назарбаевтың «Қазақстан - 2030» даму стратегиясының өзінде 
ұсынылған болатын. Шынымен де қазіргі қоғаммен оның өткенін байланыстырушы тарихи 
сана қалыптаспайынша патриотизмді қалыптастыру мүмкін емес. Сондықтан да тарихты 
объективті оқыту жəне оны насихаттау бүгінгі күннің өзекті мəселесі болып табылады.  
 Ағылшын тілін үйрену мақсатында биылғы оқу жылынан бастап ЖОО «Ақпараттық 
коммуникациялық технологиялар» пəні оқытылып жатыр. Курстың қысқаша мазмұны: бұл 
пəн бакалавриаттың базалық курсы болып табылады жəне студенттердің ғылыми 
жаратылыстану дамуына арналған пəндердің тақырыптарын дамытуға арналған.   

Курстың мақсаты – қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 
əр түрлі салалардағы кəсіби қызметте, ғылыми жəне тəжірибелік жұмыс үшін, өздігінен білім 
алу жəне басқа да мақсаттарда пайдалануда студенттердің кəсіби жəне тұлғалық 
құзіреттіліктерін игеруге мүмкіндік береді. Курс тəжірибелік мақсатымен қатар, білім беру 
жəне тəрбиелік мақсаттарда, студенттердің ой-өрісін кеңейтуде жалпы мəдениеті 
білімділігінің өсуін іске асырады.  Курстың міндеттері: 

1. Қолданбалы бағдарламалар дестелерін пайдалану туралы түсінік беру; 
2. Есептеу жүйелерінің архитектурасы, операциялық жүйелер жəне желілер туралы 

түсінік беру;    
3. Негізгі желілік жəне веб-қосымшаларды əзірлеудің тұжырымдамасы мен 

ақпараттық қауіпсіздік негіздерімен таныстыру; 
4. ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың жəне электрондық оқыту 

қағидаттарын мазмұндау; 
5. өзіндік шығармашылық ізденіс жүргізуді үйрену; 
6. қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктері мен олардың даму 

тенденцияларын меңгеру. [4] 
Пəнді оқу нəтижесінде студент білуі қажет: 
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• Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы негізгі тенденцияларды 
анықтауға; 

• Ақпаратты іздеу жəне сақтау үшін ақпараттық ресурстарды пайдалануға; 
• Түрлі операциялық жүйелердің ерекшеліктерін білуге; 
• Электрондық кестелермен жұмыс істеуге, деректердің бірігуін орындауға, 

графиктерді салуға; 
• Деректер қорларымен жұмыс істеуге; 
• Ақпаратты қорғау əдістері мен құралдарын қолдануға; 
• Қарапайым веб-сайттарды жобалауға жəне жасауға; 
• Векторлық жəне растрлық бейнелерді өңдеуге; 
• Мультимедиялық презентацияларды құруға; 
• Түрлі əлеуметтік платформаларды қарым-қатынас үшін пайдалануға; 

Істей білуі қажет:  
• Супер компьютерлердің архитектурасын білуге, олардың өнімділік көрсеткіштерін 

есептеуге жəне бағалауға; 
• Ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың дамуына қандай экономикалық 

жəне саяси факторлар ықпал еткендігін білуге; 
• Кəсіби білімдерін кеңейту үшін электрондық оқытудың түрлі нысандарын 

пайдалануға; 
• Түрлі бұлтты қызметтерді пайдалануға. 

Дағдысы болуы қажет:    
- Қазіргі талапқа сай информатика курсынан терең білімі бар жоғарғы дəрежелі маман 

болу.  
- арифметикалық жəне логикалық амалдарды орындау.  
Құзыретті болуы қажет: студенттер «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» 

курсын оқыту нəтижесінде пəннен алған білімдерін кəсіби іс-əрекетте қолдана алады. Кəсіби 
құзыреттілігі артады.  

Қорыта келгенде, “Тілдердің үш тұғырлылығы” бағдарламасының негізгі мақсаты 
мемлекеттік тіл – қазақ тілін орыс жəне ағылшын тілдерінің деңгейіне дейін көтеріп, 
бəсекелестігін арттыру болып табылады.       
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АУДАРЫСПАҚ СПОРТЫНЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ МЕН ОБЫЛЫСЫМЫЗДА 
ДАМУЫ 

 
Турдалиев Р.М 

Батыс Қазақстан инновациялық- технологиялық университеті, Орал 
 

Ұлттық  спорт еліміз тəуелсіздік алған жылдан бастап еліміздің патриот 
азаматтарының күшімен ойыннан спортқа айналдырылып, оның командалық түрінің ережесі 
жасалып, жарыстар өте бастады. Бүгінгі таңда елімізде Аударыспақтан соңғы төрт жылдан 
бері жасөспірімдер арасында, он жылдан бері жастар арасында, он бес жылдан бері ересектер 
арасында Респубикалық чемпионаттар өтіп келеді. Батыс Қазақстан облысының командасы 
көкпар, аударыспақ, теңге ілу, қыз қуу, жамбы ату  спортынан өтіп келе жатқан 
республикалық жарыстардың барлығына қатысып келеді.   Облыста Ұлттық спорт 
түрлерінен тұрақты құрама құрылған, команда ойыншылары республикалық жарыстарға 
қатысып кей жылдары жүлдемен оралып келуде.  Соңғы жылдары облыс командасы кейбір 
ұлттық спорт түрлерінен жеңімпаз атануда.  Облыстың ұлттық спорт түрлерін дамытуда  
мүмкіндігі зор. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтің             «Жалпы 
ұлттық идея –Мəңгілік ел» жəне  «Отанды сүю бабалардан мирас болған ұлы мұраны 
қадірлеу, оны көздің қарашығындай сақтау, өз үлесіңді қосып, дамыту жəне кейінгі  ұрпаққа 
аманат етіп, табыстау деген сөз. Барша қазақстандықтардың жұмысының түпкі мəні –осы!» –
деген тұжырымын жүзеге асыру. 

Ата-бабамыздың ұрпағына қалдырған ұлы мұраларын, еліміздің мəдениеті мен салт-
дəстүрін, ұлттық ойындарымыз бен ұлттық спортымызды,  соның ішінде елімізде кең тарап 
бара жатқан спорт түрі көкпар мен аудырыспақ бұқаралық спорт түріне айналдыру.    

«Батыс Қазақстан облыстық «Ұлттық спорт» федерациясы» қоғамдық бірлестігі алдында 
тұрған басты міндет - бабамыздан қалған ұлттық ойынымыз көкпар, аударыспақ, теңге ілу, қыз 
қуу, жамбы ату спортын сақтау, дамыту жəне кейінгі ұрпаққа аманат етіп қалтыру. 
Спортымызды əрбір ауылға жеткізіп, ережелерін жетілдіріп, халықтың арасында кең тараған 
бұқараралық спорт түріне айналдырып халықаралық деңгейге көтеру.  

Ұлттық спорты түрлері - командалық жүйеде жəне жеке де ойналатын ұлттық ойын 
түрі.  

Ұлттық спорты түрлері қазақ халқының ең сүйікті ойындарының бірі. Қазақтардың 
барлық жиын, той, ас, сүндет той, үйлену тойларын  ат спортымен өткізу салтқа айналып 
келеді.  

Елбасымыз «Мəңгілік Ел» стратегиялық ұлы мақсатын жүзеге асыруда   қоғамдық 
бірлестіктерді де белсене қатысуға шақырып отыр. Осыған орай  

Өткен тарихымызға зерделесек, қазақ елінің еншісіне берілген бұл спорт білекті 
палуандарымыздың ат үстінде күресу өнері.  

Аударыспақ қазақ жігіттерінің ең сүйікті ойындарының бірі. Қазақтардың барлық 
жиын- тойларында аударыспақ ойыны ойнатылады.                                          

Аударыспақ ойынының жылқы малын тəрбилеуде жəне адамның физиологиялық 
тұрғыдан жетілуіндегі пайдалы жақтары өте көп.  

«Өзге халықтар сияқты қазақтың да ертеден қалыптасқан, атадан – балаға мұра болып 
жалғасып келе жатқан ұлттық ойын-сауық түрлері бар. Зер салып байқап отырсақ, ол ойын-
сауықтар қазақтың ұлттық ерекшелігіне, күнделікті тұрмыс-тіршілігіне тығыз байланысты 
туған екен жəне адамға жастайынан дене тəрбиесін беруге, оны батылдыққа, ептілікке, 
тапқырлыққа, күштілікке, төзімділікке т.б. əдемі адамгершілік қасиеттерге баулуға 
бағытталған екен» 

Аударыспақ – Бұл спорт адамның денесін ширатып, бұлшық еттерді қатайтады, 
төзімділікке, батылдылыққа, ептілікке, керек кезінде тез ойланып, əдіс таба білуге 
машықтандырады. Аударыспақ күш жетілдіретін спорт. Ат үстінде өзін еркін ұстап 
қарсыласына деген айла амалдарын тақымының мықтылығы арқасында орындай алады. 
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Палуандар ат үстінде кез келген жерде белдесіп күресе береді. Ойынның ережесі бойынша 
қимыл үстінде адамға зақым келтіре күш жұмсауға, дөрекілік жасауға аттың басын 
қарсыласына салу, жұла қашу, ұрып қалуға болмайды. Күрес бір жақтың талассыз 
жығылуымен аяқталады. Ежелгі заманнан келе жатқан бұл ойын жаугершілік кезінде найза 
ұстап, қылыш шабатын жауынгерге қажетті қасиеттерді қалыптастырған сондықтанда бұл 
спорт тек қана палунның күші ғана емес сонымен қатар астындағы атымен үндескен 
байланыс болу қажет . Аударыспақ кəзіргі кезде, мерекелерде спорт ойынның бір түрі 
ретінде көрсетіліп жүр. 

Аударыспақ — спортшыдан үлкен ептілікті, күштілікті, төзімділік пен батылдықты 
талап ететін қазақтың ұлттық спортының бір түрі. Бұл ойында екі салт атты бір-бірін аттан 
аударып алуға тырысады. 

Аударыспаққа тəртіп бойынша ат үстіндегі айқасты жақсы меңгерген білекті, 
тиянақты дайындығы бар спортшылар ғана қатынаса алады. Ал дайындығы жеткіліксіз, 
тəжірибесі аз спортшылар үшін бұл өте қиын.  

2000 жылдан бері Қазақстанда  ұлттық ойынымыз аударыспақ дəстүрлі чемпионат 
ретінде ойналып келеді. Жер-жерлерде, ауыл-ауылда өтіп жатқан аударыспақты айтпағанда, 
жыл сайын 15-18 жасқа дейінгі жасөспірімдер, 18-21 жас аралығындағы жастар жəне 21 
жастан жоғары ересектер арасында аударыспақ ойыны бойынша Қазақстан чемпионаты 
өткізіліп, төрт жылда бір Фестиваль өтіп келеді. 

Аударыспақ өзге спорт түрі секілді салмақ дəрежесіне қарай бөлінеді. Аударыспаққа 
салмақтық категорияны енгізудің мақсаты — қатынасушыларға неғұрлым теңдік жағдай 
туғызу. Жарыс жас ерекшеліктеріне байланысты, ережеге сəйкес ересектер арасында 60, 70, 
80, 90, +90 кг салмақ дəрежесінде,жастар арасында 50,60,70,80,80+ салмақ 
дəрежесінде,жасөспірімдер арасында 40,50,60,70,80 келі салмақ дəрежесінде ҚР 
чемпионаттары өткізіледі. Палуандардың қызыл жəне көк түсті жұлқуға шыдамды 
белбеулері болуы қажет. Аударыспақ шеңберінің аумағы 30 метр. Белдесу уақыты 5 минут. 
Аударыспақшының ер тоқымында, жүгенінде, өмілдірік құйысқанында спортшыға зақым 
келтіретін үшкір заттар, темір əшекейлер, ер тоқымының алдыңғы, артқы қасында, 
үзеңгісінде дəнекерленген қосалқы бөлшектер болмауы тиіс. 

 Қазақстанның батыс өңірі ұлттық ат спорт түрі бойынша оңтүстік, шығыс, солтүстік 
өңірлермен салыстырғанда кенже қалған обылыс болып саналады, соған қарамастан  Орал  
құрама командасы Республикалық жасөспірімдер, жастар жəне ересектер арасындағы 
чемпионаттарға,Азия чемпионатына  жəне Қоғам қайраткері Асанбай Асқаров атындағы 
халықаралық турнирге  қатысып келеді. Бұл команда аударыспақ түрі бойынша 
Республикалық ,халықаралық чемпионаттар мен турнирлерде өте жоғары деңгейде өнер 
көрсетіп, бірнеше  дүркін  жеңімпаз атанып, 9 ҚР спорт шебері, 20 спорт шеберінен үміткер 
спорттық атағын орындады, атап айтсақ: 

1. Турдалиев Р. +90 кг. СШ  2008ж. 
2. Сарсекенов А. 80 кг.СШ  2010ж. 
3. Бисекешов Ж. 60 кг.СШ  2010ж. 
4. Бектияров М. 80 кг.СШ  2011ж. 
5. Нəсіпқалиев А. 60 кг.СШ 2012ж. 
6. Иманғазыұлы Нармағамбет. 60кг 2016ж. 
Республикалық чемпионаттарға палуандар саны артып жылдан жылға қатысатын 

аударыспақшылар барлық облыстардан шығып келеді. Аударыспақ халықаралық сипат алып, 
шет елдерге тарап барады. Аударыспақ ойынын өткізетін қарапайым алаңдар барлық 
облыстарда бар. 

Біздің Республикамызда құрылғана ударыспақ федерациясының  басты міндеті – 
аударыспақ спортын сақтау, дамыту жəне кейінгі ұрпаққа аманат етіп қалдыру. Осыншама 
жыл бойы тасада қалып келген бұл спортымызды жарыққа шығарып, ережелерін жетілдіріп, 
халықтың арасында кең тараған бұқаралық спорт түріне айналдырып халықаралық деңгейге 
көтеру. 



297 

  

Аударыспақпен айналысу жеке тұлғаның денсаулығының нығаюына, оның үйлесімді 
дамуына, шұғылданушылардың денесінің дамуы мен шымырлануына себеп, жастардың дене 
қабілеттерін (күш, жылдамдық, ептілік, төзімділік, икемділік) дамытуды жəне дене 
тəрбиесінің тиімді құралы болып табылады. 

Бұл түрлі қолданбалы дағдыларды қалыптастырудағы оқыту тиімділігі, ішкі 
ағзалардың физиологиялық өмір сүру қабілетін дамытады, дене даярлығының сапасы мен 
дене қабілеттерін қамтып, күш-жігер мен басқа да психологиялық сапаларды тəрбиелейді. 
Қазақстанда аударыспақ танымалдығы спорттың бұл түрін сауықтыру орындарында дене 
жаттығуларымен жаппай шұғылдануды дамытудағы маңызын арттырады. 

Біздің федерацияның басты мақсаты: 
- аударыспақ ойынын елімізде бұқаралық спорт түріне айналдыру; 
- барлық  аудандарда Аударыспақ федерациясының филиалдарын ашу; 
- ауылдарда, аудандарда аударыспақты насихаттау; 
- əрбір ауыл, аудандарда облыс чемпионаттарын өткізу; 
- əрбір ауыл, аудандарда аударыспаққа арналған алаңдар салу; 
- аударыспақтан əлем біріншілігін өткізу; 
- аударыспақтан ғылыми орталығын ашу; 
- аударыспақ ойынының спорт шеберлерін, халықаралық спорт шеберлерін  көбейту; 
- аударыспақ ойынының жаттықтырушылары мен төрешілерін дайындау; 
- аударыспақ ойынының құқықтық қорғалуын қамтамасыз ету;    
-аударыспақ туралы көпшілік қауымға арналған көркемсуретті, документальді 

фильмдер, нұсқаулықтар шығару;  
- компьютерлік оқыту бағдарламасын жасау;   
- ақпарат құралдарында аударыспақ туралы үнемі хабар тарату. 
Аударыспақ спортынан соңғы жылдары халықаралық жарыстар өтуде, шет елдердің 

шақырулары жиілеп келеді. Астана қаласында  «Түркі халықтарының дəстүрлі спорт 
қауымдастығы» құрылып оған 7 мемлекет мүше болды. 2017 жылы елімізде өтетін «ЭКСПО-
2017» көрмесі кезінде ұлттық спорт түрлеріне халықаралық жарыстар өткізу бағдарламаға 
кіріп отыр. Ат спорты халқымыздың бірегей төл спорты, алдағы уақытта халықтың сүйіп 
ойнайтын спортына айналатын болады. Оған облысымыздың əлеуеті де, мүмкіндігі де 
толығынан жетеді.   

Қолданылған əдебиеттер: 
 

1) Болғамбаев М. Қазақтың ұлттық спорт түрлері. – Алматы : «Қайнар», 2008. 
2) Байдосов Қ. Р., Мұхитдинов Е. М., Жылмағамбетов А. А. Қазақша күрес. – Алматы, 2007. 
3) Тəнікеев М. Т. Қазақтың ұлттық спорт түрлері. – Алматы, 2007.  
4) Тəнікеев М. Т., Адамбеков І. Қ. Қазақтың ұлттық спорт ойындары. – Алматы, 2008. 
5) Рахманқұлов М. Қазақша күрес. Қазақтың ұлттық спорт түрлері. – Алматы, 2008. 
 
 

 
 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ КАК ЧАСТЬ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 
 

Табенова А. 
 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г.Уральск 
 

Вызывает интерес картина мира, представленная во фразеологических оборотах. 
Наблюдения показывают, что фразеологические единицы широко употребляются в 
различных языках. 
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Важную роль в создании языковой картины мира, в объективации культурных 
концептов играют фразеологизмы, которые могут выступать в качестве эталонов, 
стереотипов культурно-национального мировидения или указывать на их символический 
характер [1, с. 14].Большинство фразеологических единиц не только называют явления 
действительности, но и характеризуют их определенным образом.  Отсюда значимость 
фразеологии для изучения языковой и концептуальной картины мира.   

Фразеологические обороты разных типов (идиомы, паремии, устойчивые 
компаративы (лакуны)) являются «формой выражения объективной реальности в сознании 
носителей языка, системных отношений самого мира реалий» [5, с. 36]. Существуют 
различные классификации фразеологических единиц по разным типам критериев. Согласно 
В.В. Виноградову, все фразеологические единицы – это выражения, в которых значение 
одного элемента зависит от значения другого.И.В. Арнольд полагает, термин ФЕ относится 
только к устойчивым выражениям, которые являются экспрессивными и эмоционально 
окрашенными [6, с. 72].А.В. Кунин приходит к выводу о том, что фразеологическая единица 
-    это сочетание потенциальных слов с полностью переосмысленным значением и сочетание 
потенциальных слов с действительными словами с частично переосмысленным значением. 
А.В. Кунин выделяет в сфере фразеологии три раздела: идиоматика, идиофразеоматика и 
фразеоматика. Эта классификация основана на степени осложнённости фразеологизмов.  

Если обратиться к казахстанским лингвистам, то К.А. Аханов дал следующее 
определение фразеологическим еденицам «Кемінде екі сөздің тіркесуінен жасалған, 
мағынасы біртұтас құрамы мен құрылымы тұрақты даяр қалпында қолданылатын тілдік 
еденица, əдетте, фразеологиялық оралыс деп аталады».В качестве воспроизводимой 
языковой единицы фразеологический оборот всегда представляет собой единое смысловое 
целое, однако соотношение значения фразеологизма в целом и значений составляющих его 
компонентов может быть различным.  

Обратимся к паремиям. Ответим на главный вопрос что такое паремии? И какое они 
имеют отношение к фразеологизмам? 

И так, ПаремиRя (от греч. παροιµία — поговорка, пословица, притча) — 
устойчивая фразеологическая единица, представляющая собой 
целостноепредложение дидактического содержания[11, c. 45].К паремиям 
относятся пословицы, представляющие собой целостные предложения (например, спорить о 
тени осла, вот тебе, бабушка, и Юрьев день), и поговорки, являющиеся фрагментами 
предложений (поживём — увидим, с ним или на нём). Паремии представляют собой речевые 
клише, близкие по образности и афористичности крылатым словам, однако, в отличие от 
последних, являются анонимными изречениями[13, c. 25]. 

Приведем несколько примеров паремий в выбранных нами языках для наглядной 
точности to putone’sfootdown, означающая  «выступить  против  чего-то,  решительно 
воспротивиться чему-то». Дословный перевод – «поставить ступню ноги вниз». Мы 
понимаем фразу «поставить ступню вниз» как притопнуть  ногой,  что  встречается  в  
ситуации,  если говорящий категорически против чего-то.Фразеологические  единицы:ни  за  
какие блага  в мире,ни  за  какую  благодать,ни  за что на свете,ни за золотую гору,ни за 
какие коврижки,ни  за  белые  калачи  имеют  смысл«ни за что», «никогда». Эквивалентами в 
английском языке являютсяследующиевыражения: Nottobehadforloveand honey(ни за какие 
блага мира, досл. низа любовь и ни за деньги); Notfortoffee (ни закакие коврижки, досл. ни за 
ириску). Они используются в ситуациях отказа. Фразеологизмы At thelatterLammas 
(Последождичка  в  четверг,  досл.  В  последний  деньурожая); At theGreekcalends (Когда рак 
на горесвистнет, досл. в  греческие календы); Tillthecowscowe  home  (После  дождичка  в  
четвергдосл. Когда коровы придут домой) эквивалентны выражению «никогда». В 
выражении At thelatterLammas  упоминается  праздник  урожая,который  празднуется  1  
августа. Однако  1  августа не может быть последним, так как времяидет и этот день 
наступает каждый год – и такбесконечно, т.е. данное выражение англичане используют когда 
хотят сказать что отказ в данном случае не окончательный и ситуация исправима. Объясним 
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следующее выражениев английском языке. Календа – это первое число месяца у древних 
римлян, отсюда видно, что у греков такого дня нет и смысл выражение очевиден. 
Соответственно  выражениеAt  theGreekcalendsпонимается  как  «никогда». 
Фразеологическое выражение Tillthecowscomehome,также как и предыдущее, 
означает«никогда», т. к. скот сам домой не приходит, аза ним нужно ходить на пастбище. 

Формирование семантического пространства фразеологической картины мира как 
фрагмента целостной языковой картины мира связано с понятиями языковых универсалий и 
уникалий. Одной из подходящих таковых является безэквивалентнаяфразеология как 
выражения национального мировидения, которые определяют национальную специфику 
фразеологии любого языка.Понятие уникалий, под которыми по определению 
«Современного толкового словаря русского языка» Т.Ф. Ефремовой понимаются 
«структурные характеристики, присущие только одному языку или небольшой группе 
языков и придающие идиоматичность их системам на фоне того или иного языкового типа» 
(СТСРЯ, В 3-х томах. Том 3.  М., 2000) тесно связано с понятием языковых лакун. Другими 
словами, именно уникалии выступают маркерами культурно-национальной специфики 
языка. 

Лакунарность в лингвистике – лексическое несоответствие в языках. Ситуация, при 
котором для слова одного языка нельзя найти полного аналога в другом. Представляет собой 
трудность перевода.  

А. В. Кунин писал, что: «Фразеологические единицы заполняют лакуны  в 
лексической системе языка, которая не может полностью обеспечить именование познанных 
человеком новых сторон действительности, и во многих случаях являются единственными 
обозначениями предметов»  [6, с. 5]. С этой точки  зрения фразеологизмы имеют не 
лексические, а особые – собственно фразеологические  значения. 

Из  высказывания А. В. Кунина  следует,  что многие фразеологизмыне имеют  
лексических  синонимов. Например, значение фразеологизма  to air  / wash one’s dirty linen in 
public ‘стирать грязное белье на людях’  нельзя  передать  отдельно  взятым  английским  
словом.  Его можно  передать  лишь  описательным  переменным словосочетанием типа to 
discuss private or embarrassing matters in public, especially when quarrelling [2, с. 789] – 
‘обсуждать конфиденциальные или деликатные вопросы на публике, особенно во время 
ссоры’. Семантические смыслы лексического и фразеологического фондов языка 
пересекаются не часто (там, где фразеологизмы и слова действительно синонимичны). На 
других участках фразеологические значения и лексические значения охватывают разные 
фрагменты реальности.  К фразеологизмам синонимичны  словам  можно отнести также to 
yield one’s breath  ‘умереть’ =  to die  ‘умереть’ , а другие охватывают фрагменты 
реальности, которые не совпадают с денотатами слов, и синонимичны словосочетаниям to 
beard the lion in his den  букв.  ‘дернуть  за  бороду  льва в  его  логове’ = to confront boldly 
one’s powerful opponent or superior  on  his  own  ground  ‘дерзко  выступить  против 
могущественного  противника  на  его  собственной территории’ . 

Далеко не все фразеологизмы существуют на фоне слов как их «тени», эмотивно-
оценочные дубликаты стилистически нейтральных лексем, созданные «для красного словца» 
такие как to snore ‘храпеть’ = to drive one’s hogs to market букв. ‘везти свиней на рынок’ . 
Многие фразеологизмы – не «довесок» к словам; они вполне самостоятельны и созданы для 
моделирования типовых культурных сценариев более компактно, чем описательные  речевые 
обороты. Такие фразеологизмы принадлежат не к периферии,  а к  ядру номинационной  
системы  языка. Так,  4-сложный фразеологизм Pandora’s box  ‘ящик Пандоры’   [14,  с. 452] 

благодаря имплицитности основной части своей семантики ‒ это гораздо более лаконичное 
средство выражения мысли,  чем  его  27-сложное  толкование:  an action that may seem small 
or innocent,  but that turns out to have severe and far-reaching consequences – ‘поступок, 
кажущийся пустяковым или невинным, но в конечном счете имеющий тяжкие и далеко 
идущие последствия’ . 
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Анализ паремий и безэквивалентной фразеологии на материале русского и 
английского языков дает нам возможность утверждать, что в целом причины формирования 
межъязыковой лакунарности те же, что и причины формирования национально-культурного 
своеобразия языковой картины мира в целом и фразеологической картины мира в частности. 
К ним относятся следующие экстралингвистические факторы [12, c. 95]: 

1. Специфика культурно-исторического развития народа; 
2. Геоклиматические условия проживания народа;  
3. Образ жизни народа и особенности его типа хозяйствования; 
4. Национальные традиции и обычаи;  
5. Психология национальности и менталитет народа. 
Обратимся к основному, что представляет собой фразеологическая картина мира 

языка? Исследователи говорят о так называемой фразеологической картине мира, 
являющейся частью языковой картины мира, которая в свою очередь является средством 
выражения концептуальной картины мира. Фразеологическую картину мира можно 
рассматривать как часть целостной языковой картины мира. Под ней подразумевается 
картина мира, выраженная фразеологическими средствами языка [11, c. 83]. В связи с этим 
фразеология, как фрагмент языковой картины мира, выражает материальную и духовную 
культуру народа. Исследователями не раз отмечалась национальная особенность 
фразеологизмов в картине мира того или иного народа, присутствие в них элементов 
национального менталитета. Различие фразеологизмов разных народов объясняется 
религией, историей, обычаями и традициями и даже природными условиями.  

Таким образом, именно во фразеологических единицах, которые составляют 
фразеологическую картину мира, искусственно созданную народом в процессе творчества, 
культурные концепты находят наиболее яркое отражение. Фразеологизмы, как яркие, 
образно-эмоциональные, экспрессивные средства языка, способствуют созданию 
эстетически значимой, языковой картины мира.  

Фразеологическая  картина  мира  является  частью  языковой  картины  мира,  
причем, картина мира, описанная средствами лексики и фразеологии, – это часть языковой 
картины  мира,  на  которых  основывается  описание  объективной  действительности  со  
всеми связями  и  отношениями  в  составе  высказывания.  Под  фразеологической  системой  
языка понимают  «форму  отражения  в  сознании  носителей  языка  объективной  
реальности, системных  отношений  самого  мира  реалий»  [4, с. 55]. 
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ОРЕНБУРГСКИЙ МЕНОВОЙ ДВОР КАК ЦЕНТР ПОГРАНИЧНОЙ 
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Тема развития пограничной торговли с казахами была одной из актуальных для 

российских исследователей XVIII–XIX вв. проблем. В отдельных статьях, в отчетах, 
«Трудах» научных обществ и учреждений рассматривались различные аспекты торговых 
отношений с казахами. Анализ материала публиковался в виде статей, сообщений, докладов, 
очерков в периодических изданиях научных обществ, в газетах и издавался отдельными 
оттисками в виде брошюр и книг. 

Формирование и современное положение среднеазиатских диаспор в России Развитие 
торговли непосредственно связано с основанием Оренбурга, которому отводили роль 
«главного торжища между Азией и Европой». Для приема караванов был построен в двух 
верстах от г.Оренбурга за Уралом меновой двор. Торговцы из казахской степи и стран 
Средней Азии останавливались на меновом дворе, где в течение всего лета производилась 
торговля[1]. На меновом дворе главным об разом производилась торговля со степью. 

Оренбургский меновой двор был адаптирован для потребностей азиатских 
народностей. Была построена мечеть. При мечети была открыта, и школа для казахских 
детей по именному рескрипту Екатерины II к Оренбургскому военному губернатору барону 
О. А. Игельстрому от 28 февраля 1789 г. Назначение школы было обучение киргиз грамоте и 
началам магометанской религии. Но просуществовала школа недолго в виду запрета 
постройки мечетей на казенный счет [2]. 

По свидетельству П. Рычкова, строительство менового двора завершалось в 1738 г. 
при В. Н. Татищеве. Вне Оренбургской крепости для мены с казахами, хивинцами и 
ташкентцами был построен меновой двор с необходимым количеством лавок и с 
соответствующими учреждениями для сбора пошлин и налога3. Этот меновой двор про 
существовал недолго. Весной 1749 года случилось сильное и внезапное половодье. Рычков 
П. И. пишет, что вода шла валом высотой около двух метров и меновой двор «весь потопило 
и размыло, а многое разнесло» [3]. В связи с этими причинами в 1750 году приступили к 
строительству нового менового двора и выбрали место выше, чтобы не бояться весеннего 
разлива. От переправы через Яик до него было около 3 верст. Новый меновой двор строился 
сразу капитально, из кирпича, покрывался листовым железом и был значительно больше 
старого.Меновой двор занимал обширную площадь, обнесенную высокими каменными 
стенами в виде крепости, бастионы которой были в виде башен с амбразурами. 
Строительство менового двора было ускорено решением Сената «О постройке каменного 
двора и таможни за Яиком». (1751 г.) и закончено в 1758 году. Именно эта дата указана в 
инвентарной книге Оренбургского общественного управления годом основания менового 
двора5. Первоначальным своим устройством меновой двор для летней торговли с азиатами и 
русскими соседями обязан организатору Оренбургского края и первому оренбургскому 
губернатору И. И. Неплюеву.В 1894 г. в «Известиях Оренбургского отдела Императорского 
Русского Географического Общества» была опубликована работа Ф.Гельмгольца, 
посвященная истории Оренбургского менового двора. 

В статье содержатся сведения об основании менового двора и его роли в торговле с 
казахами и среднеазиатскими государствами. Автор статьи на основании сведений В. Н. 
Витевского заключает, что меновой двор был основан одновременно с Оренбургом в 1743 г. 
и строился несколько лет до 1758 г. По этой причине в инвентарной книге Оренбургского 
городского общественного управления 1758 год записан как год основания Оренбургского 
менового двора. Гельмгольц располагает «двор» в 4 верстах к югу от Оренбурга, 
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занимающим площадь тыс. кв. сажень. Оренбургский меновой двор был первым 
пограничным рынком, где происходила мена азиатских товаров на русские, отмечает 
исследователь6. И. Дебу в своей работе пишет о строительстве менового двора в 3 х верстах 
от Оренбурга за р. Уралом в казахской степи. По сведениям И. Дебу казахи пригоняли сюда 
большие табуны быков и овец, хлеб[7]. Отличие в сведениях исследователей XIX в. 
относительно расположения менового двора связано в большей мере с его переносом от 
первоначального места.Из данных Ф. Гельмгольца мы узнаем, что ярмарка на меновом дворе 
была учреждена 25 марта 1871 г. и работала в период с июня по ноябрь. При этом был 
организован ярмарочный комитет из представителей всех участников торговли, в том числе 
от казахов назначался один представитель8. Самые значительные ярмарки в Оренбургской 
губернии называются в отчете Оренбургского Губернского Статистического Комитета – на 
Оренбургском меновом дворе и Троиц ком меновом дворе. Обороты этих ярмарок доходили 
до значительных размеров. Предметами торговли и обмена на ярмарках при меновых дворах 
были лошади, верблюды, крупный и мелкий рогатый скот, хлопок, верблюжья шерсть, 
джебага, овчины, мерлушки, кожи, меха, хвосты и гривы, козий пух, азиатский 
мануфактурный товар, разные деревянные изделия, сухие фрукты, бакалейный и 
москательный то вары, железные изделия и прочие предметы русского и азиатского 
производства. Гельмгольц приводит сведения об увеличении в 1891 г.торгового оборота 
Оренбургского менового двора и уменьшении оборотов Троицкого менового двора. 
Причиной указывается запрет про пуска скота на меновые дворы вследствие чумной 
эпизоотии, особенно уменьшился поток казахских покупателей[9]. 

Торговые обороты с казахами производились посредством мены. 
Это отмечают все исследователи. По сведениям И. Ф. Бларамберга, меновые дворы 

были построены вдоль всей Оренбургской линии. Глав Формирование и современное 
положение среднеазиатских диаспор в России крупнейшие из них располагались в г. 
Оренбурге, г. Троицке, крепости Орской, г. Уральске и г. Гурьеве. Так, в 1849 г. по 
распоряжению господина Оренбургского Военного губернатора при Орском меновом дворе 
было отведено выгонное место для пастьбы вымениваемого у казахов на меновом дворе 
разного скота[8]. 

Ежегодно казахи из степи пригоняли в летнее время, то есть с 15 мая по 15 ноября, 
большие стада разного скота на меновые дворы.Они привозили туда же кожи, овчины, сало, 
мягкую рухлядь, кошмы или полсть (войлок) и разные другие изделия. Скот и эти предметы 
они выменивали на муку, крупу, табак, железо, юфть, бумажные и шерстяные изделия11. 

Председатель Оренбургской ученой архивной комиссии Попов А. В. изучал в свое 
время рукописное наследие Генса Г. Ф., председателя Пограничной комиссии. В работе Г. Ф. 
Генса дается подробное описание Оренбургского менового двора. Обнесенный высокими 
каменными стенами с несколькими рядами лавок, складов, служб, меновой двор представлял 
тип восточных базаров. Казах пригонял партию скота, выбирал место и ждал покупателя, не 
справляясь ни с существующими ценами, ни с количеством пригнанного скота. Меновой 
торг постепенно стал переходить в денежный, но эксплуатация казахов торговцами из татар 
продолжалась, часть цены обыкновенно уплачивалась товаром низшего разбора. Торг шел 
большей частью в розницу, редко оптом, в последнем случае скот приобретался гуртов 
щиками, занимающихся транспортировкой скота и животных продуктов на рынки 
внутренней России. Торг на меновом дворе открывался 1–15 мая и закрывался в сентябре – 
октябре. Обороты его достигали нескольких млн. руб.[12]. 

Сведения об открытии очередного сезона работы менового двора появлялись 
ежегодно в городских известиях. В «Тургайской газете»сообщается, что с 1 июня 1896 г. 
«Оренбургский меновой двор открыт для торговли и около его набралась и поселилась уже 
масса киргизов, а внутри открылись лавочки со всевозможным товаром и начали об мен 
товаров с киргизами»[13].В рукописном переводе М. М. Гельдта работы Ф. Г. Миллера 
дается следующее характеристика: «Меновой двор представлял со бой каменный квадрат с 
двумя воротами, азиатскими – для азиатов и европейскими – для горожан. В зимнее время 
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торговля производилась в самом городе на Гостином дворе. Однако в город без особо го 
разрешения азиаты не имели права заходить. Казахов, которые для летней приезжали по 
необходимости в Оренбург, пропускали под сильным конвоем небольшими партиями и 
также выпускали из города под конвоем. Торговля на меновом дворе производилась под 
сильным прикрытием военной команды с пушками и казацким отрядом. Там живет также 
таможенный директор, там же производится плата таможенного налога»14. Из 
вышеприведенных данных следует, что из начально меновой двор представлял укрепленную 
и защищенную гарнизоном небольшую крепость торговли с азиатскими народами. 
Относительно внутреннего устройства менового двора указывается, что он имел во 
внутренней стороне многочисленные лавки со сводами и арками, где разные народы имели 
свои отделе ния. Казахи пригоняли сюда свои многочисленные стада, в особенности овец и 
лошадей. Привозили на оренбургский рынок золотых орлов, которых казахи употребляли 
для охоты и за которых плати ли высокую цену[15]. 

В своих статьях многие из российских исследователей подчер кивают торговое 
значение менового двора и вместе с тем отмечают неравноценный характер производимой 
торговли с казахами. При переходе к денежной торговле существенных изменений в 
отношении казахов не произошло: «Меновой торг в последнее время стал посте пенно 
переходить в денежный, но эксплуатация киргиз торговцами из татар продолжается, часть 
товара уплачивается товаром низшего разбора» – отмечается авторами того периода16. В 
статье Ф. Гельм гольца перечисляются товары, являвшиеся продуктами обмена меж ду 
казахами и русскими купцами. Автор проводит анализ торговли основными видами 
продуктов, таких как шерсть, скот, пишет о неравноценном обмене товарами между 
казахами скотоводами и российскими купцами. Из лучшего товара казахов П. Рычков 
называет лошадей, которых в Оренбурге и Троицкой крепости российскими купца ми 
выменивается от 10 до 15 тыс. голов, затем бараны и овцы, которых от 40 до 50 тыс. и более 
бывает, затем следуют в перечне овчина с молодых ягнят, шерсть верблюжья, волков, лисиц 
и корсаков. Нередко случается, что пушной товар выменивается азиатскими купцами у 
казахов в степи и перепродается российским купцам в Оренбурге и Троицкой крепости[17]. 

В очерке «Ветеринарный надзор в Тургайской области» А.Добросмыслов пишет о 
принятых мерах со стороны российских властей, предложенных генералом Перовским от 
внесения скотской за разы, покупаемой и вымениваемой русскими торговцами у киргиз 
Формирование и современное положение среднеазиатских диаспор в России зов на меновых 
дворах Оренбургского таможенного округа разный скот, равно как кожи, сало, шерсть и 
прочие сырые произведения, при выпуске из менового двора, свидетельствуются уездным 
или городовым врачом, или же ветеринаром в присутствии чиновника полиции. 

Добросмыслов, анализируя санитарно-эпидемиологический процесс в Оренбургском 
крае, основывался на архивные данные. В частности, ссылаясь на донесение генерал майора 
М. В. Ладыженского, председателя пограничной комиссии, он заключает: «К Оренбургскому 
меновому двору скот, кожи, сало и прочие сырые произведения следует из степи, или через 
Илецкую линию, проходя к меновому двору верст 60–70 по тракту, или через Рудниковский 
пикет, отстоящий от Оренбурга в 22 верстах, по вступлении же на меновой двор 
свидетельствуются там ветеринаром…». 

Обменные пункты были и в станицах на территории современного Западного 
Казахстана, где были таможенные заставы и таможенные присмотры. Они располагались в 
крепости Калмыковской, станицах Озерной, Январцевской, Кожехаровской, Сахарной, 
Каленовской, Антоновской, Котельной, Красноярской, Зеленовской, Кармановской, 
Яманхалинской, Сарайчиковской и др. Скот и сырье, обмененные по нижнеуральской линии 
и отправляемые внутрь империи, поступали линией на Уральск и здесь подвергались 
ветеринарному осмотру[8].Обороты менового двора уменьшались в период, когда 
оренбургские купцы сами посылали своих приказчиков с товарами в казахскую степь, где 
они находились круглый год, переезжая из аула в аул, выменивая свои товары на скот и 
казахские изделия. И. Бларамбергом отмечается такой факт, что прилинейные казахи начали 
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сами сеять хлеб, и в связи с данным обстоятельством количество вымениваемой муки от 
прилинейных жителей уменьшилось[8]. 

В 1822–1833 гг. через Оренбургскую таможню в среднем от пускалось товаров на 1,3 
млн. руб., а привозилось на 1,6 млн. руб. С 1850 г. было время некоторого упадка местной 
торговли, но в начале 60 х гг. она снова стала расти, а концу тех же годов размеры отпускной 
торговли увеличились до 5 млн. руб., а привозной до 3 млн. руб., та кой быстрый рост 
отпуска объяснялся проникновением в степь бумажных товаров и отчасти бакалеи20. О 
развитии меновой торговли, сначала в Оренбурге при р. Орь заложенной, затем в 
перенесенном Оренбурге, также на Уйской линии в Троицкой крепости можно судить, по 
мнению П. Рычкова, по документам о казенных доходах, в которых фиксировались все 
данные по пошлинам и налогам, количестве продаваемых товаров[11]. 

По мнению Ф. Гельмгольца, торговля стала приходить в упадок на меновом дворе в 
связи с упразднением Оренбургского военного округа. Одной из значительных причин 
сокращения торгового оборота на Оренбургском меновом дворе автор называет 
строительство в 1885 г. Закаспийской железной дороги и быстрое развитие яр марочной 
торговли в казахских степях Тургайской и Уральской областей[6]. Добромыслов А. называет 
статью Ф. Гельмгольца как первую попытку дать полные точные сведения о торговле на 
Оренбургском меновом дворе, но указывает на недоучет всех данных по данной торговле 
при использовании архивных материалов[12]. Строительство железной дороги 
способствовало сокращению торговли на меновом дворе и развитию торговли с более 
дальними районами, например, со Средней Азией. В частности, по замечанию А. 
Алекторова, азиатские купцы понимали недобросовестность русских купцов, однако у них 
не было выбора, они вынуждены были покупать некачественный, за лежалый товар. С 
постройкой железной дороги азиатские купцы по лучили возможность закупать товар 
напрямую с фабрик[14].Вместе с тем, с открытием железной дороги меновой двор про 
должал действовать. В «Тургайской газете» за 1897 г. сообщается, что Оренбургский 
меновой двор открылся 1 июня 1897 г. для проведения обменной торговли с казахами. Около 
менового двора селилось много казахов. Казахи начали только съезжаться и то только те, 
которые поселялись в так называемых «Карачеуйях», производили торговлю кумысом и 
содержали что-то похожее на постоялые дворы. В статье сообщается об отсутствии 
«настоящих покупателей», под которыми подразумеваются казахи, приезжающие со своим 
скотом и производящих обмен на российские товары. Отмечается, что русские купцы ждут с 
нетерпением их прибытия, чтобы сбыть им свой залежавшийся товар. Массовое посещение 
менового двора казахами ожидалось, со гласно сообщению газеты, к концу июня[15]. 

В своих трудах российские исследователи достаточно высоко оценивали деятельность 
Оренбургского менового двора как центра пограничной торговли, прежде всего с казахами 
Младшего жуза.Ф. Гельмгольц обозначает Оренбургский меновой двор первым по 
граничным рынком, где происходила мена азиатских товаров на русские и указывает на то 
что, характер этой своеобразной меновой тор Формирование и современное положение 
среднеазиатских диаспор в России торговли в глуши казахских степей обрисован в работе 
Добросмыслова «Овцеводство в Тургайской области»[16]. Черемшанский В. М. в своей 
работе «Описание Оренбургской губернии в хозяйственно статистическом, этнографическом 
и промышленном отношениях» подчеркивает особую роль Оренбурга, который с момента 
своего возникновения «сделался главным средоточием меновой торговли с киргизами Малой 
Орды, бухарцами и прочими народами»[17]. Черемшанский приходит к заключению, что 
«азиатская торговля имеет благодетельное влияние на благосостояние здешнего края, потому 
что мена с киргизами доступна для всех благосостояний, доставляет выгодный сбыт местных 
произведений, в обмен которых получают скот разные шкуры и дешевые киргизские 
изделия, употребляемые жителями края»[18]. 

Таким образом, на основе сведений российских исследователей XVIII–XIX вв., в 
работах которых дается подробное описание менового двора, характеристика производимой 
торговли, тщательный анализ меновой торговли с казахами, мы можем заключить, что 
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Оренбургский меновой двор был одним из первых центров пограничной торговли России с 
казахами, в первую очередь Младшего жуза. Развитие менового двора способствовало 
становлению Оренбурга как центра торговли между Россией и Азией, развитию товарно- 
денежных отношений в казахском обществе XVIII–XIX вв. Место и роль Оренбургского 
менового двора в развитии торговых отношений с казахами подчеркивается в работах всех 
российских исследователей XVIII–XIX вв. Торговля, осуществляемая на меновых дворах, 
была выгодна для социально экономического развития края, способствовала развитию 
товарно-денежных отношений, вовлекала казахское население в общероссийский рынок. 

В работах российских исследователей дается обширный мате риал о пограничной 
торговле казахов с Оренбургскими торговыми местами. Сведения об обменной торговле в 
степи российскими купцами, о развитии ярмарок, о проблемах, которые возникали в ходе 
развития торговых пунктов, подробно анализировались на основе изучения архивных 
материалов членами российских научных обществ и учреждений XVIII–XIX вв. 
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ҮШ ТІЛДІЛІК- БƏСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІ ҰЛТ БОЛУДЫҢ НЕГІЗІ 
 

Тасжанова Г.Т. 
 

Батыс Қазақстан инновациялық - технологиялық университеті, Орал қ. 
 

«Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, жас ұрпаққа 
саналы, мағыналы, өнегелі тəрбие мен білім беру бүгінгі күннің талабы. Тілдің адам 
өміріндегі ең шешуші рөл атқаратыны əркімге де түсінікті. Ол танудың, түсінудің, дамудың 
құралы. Ал үш тіл білу біздің мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын дамытуға 
мүмкіндік беретін тұлғааралық жəне мəдениаралық қарым-қатынастардың аса маңызды 
құралы болып табылады. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының шет елдермен 
халықаралық байланыстары күннен-күнге арта түсуде. Сол байланыстарды дамыту үшін көп 
тіл білетін жас ұрпақ тəрбиелеу қажет-ақ. 

Ендеше үш тілді білубүгінгі заман талабы. Бір халықтың мəдениетін басқаларымен 
салыстыру арқылы ғана, əлем суретін əр қилы əрі тұтас көруге мүмкіндік беретін ұлттық 
мəдениеттің күллі ерекшеліктерін, барша құндылықтарын сезінуге болар еді. Турасын 
айтсақ, екінші бір тілде сөйлеу өзге тілді пайдалану ғана емес, басқа ұлттық мəдениеттің, 
психологияның аясына сыналап енуді де аңғартады. 

Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтың «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге 
қабілеттілік» атты халыққа Жолдауында: «Қазақ тілінің басымдығы сақталады. Оның əрі 
қарай дамуына зор көңіл бөлінеді. Сонымен қатар, бүгінде ағылшын тілі – жаңа технология, 
жаңа индустрия, жаңа экономика тілі. Қазіргі кезде 90% ақпарат ағылшын тілінде 
жарияланады. Əрбір екі жыл сайын олардың көлемі 2 есе ұлғайып отырады. Ағылшын тілін 
меңгермей, Қазақстан жалпы ұлттық прогреске жете алмайды»-деген болатын. Осы мақсатта 
Қазақстан Республикасының азаматын қалыптастыру, оның тез өзгеріп отыратын əлемде 
табысты білім алуға деген сұранысын қалыптастыру, бəсекеге қабілетті ұрпақ тəрбиелеу 
жəне оқыту басты мақсат болып отыр. 

Сондықтан жас жас ұрпаққа қазіргі заманға сəйкес көптілді білім беру мақсатында əр 
түрлі шаралар қолға алынды. Халқымыз ежелден тіл абыройын биік көтеріп, «Өнер алды ЬЬ 
қызыл тіл» деп, сөз өнерін бар өнердің алдына қойып, жоғары бағалаған. Əдетте тіл жөнінде, 
тіл ЬЬ адамдар ара қарым-қатынас жасау құралы деп, оған жай-жадағай анықтама 
берілгенімен, іс жүзінде тіл тек адамдар арасында қарым-қатынас жасау құралы ғана болып 
қалмастан, қайта онан да маңыздысы, ол белгілі бір ұлттың ұлттық сана-сезімі, халықтың 
халықтық қасиеті, оның жалпы тарихы, əдет-ғұрпы, мəдениеті қатарлыларды тұтастай өз 
бойына қамтып жататын күрделі ұғым. Сондықтан тіл - мейлі қайсы ұлттың болмасын 
тарихы мен тағдырының, тəрбиесі мен тағылымының, бүкіл халықтық болмысының баға 
жетпес асылы, сарқылмас құнды қазынасы, ұлт рухының ұйтқысы болып келген. 

Бір азаматтың өз ана тіліне қанық болуы шарт астында өзге бір ұлттың тілін жетік 
игеріп, сол ұлт азаматтарымен ойдағыдай тіл табыса білуін үлкен біліктіліктің белгісі деуге 
болады. Өмірде өзге бір ұлттың тілін игерген адам сол халықтың ішкі жан-дүниесін түсініп, 
күллі мəдени қүндылықтарымен танысу орайына ие бола алады. Азаматтарымыздың қазіргі 
ай сайын алға ілгерлеп, күн сайын жаңарып, тез қарқынмен дамып бара жатқан өзгерісшең 
өмірге ойдағыдай сəйкесуі үшін, қос тілді болып қана қалмай, қайта көп тілді болуы төтенше 
қажеттілікке айналуда. Бұлай істеу əр азаматтың өзіне де, өзгеге де тиімді. Сондықтан қазіргі 
қоғамда көп тілді болу əр адамды кең өріске, тың өмірге бастайтын жол деуге болады. 

Кезінде халқымыздың «Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл» деген аталы сөзі 
дəл бүгінгі дамыған дəуірімізге сəйкес айтылғандай. Тарихи деректерге жүгінсек, осыдан 12 
ғасырдың алдында жасаған энциклопедист ғалым, əлемде Аристотельден кейін екінші аға 
ұстаз аталған ұлы ғұлама Əбу Насыр  Əл-Фараби бабамыз өз өмірінде 70 ке жуық ұлттың 
тілін жеттік білгендіктен, артына мəңгі өшпес мол рухани құнды мұра қалдырып кеткендігі 
анық. 
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Көптілді меңгерген адам əуелі өз тілінде ой қортып, туған халқына өнеге болып, өзге 
жұртпен бəсекеде ырықты орынды иелеп, сан мəдениетті санасына салып сараптай алса, 
онда ол өз өмірін қалайда мағыналы өткізетін айтулы тұлға болып жетілері қақ. 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев Қазақстан 
халықтары Ассамблеясының 12 сессиясында: «Қазақстандықтардың жас ұрпағы кем дегенде 
үш тілді білулері тиіс: қазақ, орыс, ағылшын тілдерін еркін меңгерулері қажет»-деп, 
Еуропадағы мектеп түлектері мен студенттерінің өзара бірнеше тілде еркін сөйлесулері 
қалыпты жағдайға айналғандығын атап өтті. Кем дегенде үш тілді меңгеру-заман талабына 
айналып отырған қажеттіліктердің бірі. 

Қазіргі таңда адам қызметінің барлық салаларында жаһандану үрдісі орын 
алғандықтан, білім беру саласында қайта қарастырулар жетілдіруде. Сол себептен 
ақпараттық- комуникативтік құзырлықпен қатар, полимəдениеттілік бүгінгі уақытта əлемдік 
білім беру қоғамдастығының кеңістігін қалыптастыратын білім беру құзырлығының басты 
бағыттарының бірі ретінде анықталды. 

«Жаңа онжылдық-жаңа экономикалық өрлеу-Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты 
Жолдауын жүзеге асыру мақсатында дайындалған Қазақстан Республикасында білім беруді 
дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы- білім беру жүйесінің 
бəсекеге қабілеттілігін арттыру, адам капиталын дамыту үшін білім мазмұнын түбегейлі 
жаңғырта отырып, білім саласында кезек күттірмей тұрған мəселелерді шешуге бағытталған. 

«Қазақстан əлемде тұрғындары үш тілді қатар қолданатын, яғни қазақ тілі-
мемлекеттік тіл, орыс тілі-халықаралық тіл ретінде, ағылшын тілі- əлемдік экономиканың 
жетістікті интеграциясы ретінде, жоғары білімді елдер қатарында қабылдануы  тиіс»- деді 
Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев . 

Көптілді білім- көп мəдениетті тұлғаны қалыптастырудың өзегі. Бүгінгі таңда көп 
тілді оқыту – жас ұрпақтың білім кеңістігінде еркін самғауына жол ашатын, əлемдік ғылым 
құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік беретін қажеттілік. Үш тілде оқыту – 
заман талабы десек, оның негізгі мақсаты: бірнеше тілді меңгерген, əлеуметтік жəне кəсіптік 
бағдарға қабілетті, мəдениетті тұлғаны дамыту жəне қалыптастыру. Қазақ тілі мемлекеттік 
тіл, ал орыс тілі мен шетел тілдерінің бірін білу тұлғаның ой-өрісін кеңейтеді, оның «сегіз 
қырлы, бір сырлы» тұлға болып дамуына жол ашады, ұлтаралық қатынас мəдениетін, 
толлеранттілігін жəне планетарлық ойлауының қалыптасуына мүмкіндік туғызады. Маманға 
шет тілін меңгеру кез-келген шетелдік ортада өзін еркін ұстап, жаңа кəсіптік ақпараттар 
легіне немесе жалпы ақпараттық ғаламшарға бейімделу мүмкіндігіне ие болады. Əр адамның 
түрлі əлеуметтік қызметтерінде жеткен жетістіктерінің нəтижелері түрлі болмақ, сол 
себептен шетел тілін оқытудың мақсаты тек нақты білім іскерліктерін біліп қана қоймай, 
сондай тілдік тұлғаны қалыптастыру болып табылады, оған шет тілі «өмір 
заңдылықтарында» жəне «нақты жағдаяттарда қарым-қатынас жасай алу үшін» қажет 
болмақ. 

Бұл халықаралық тұрғыда бағытталған тұлғаны тəрбиелеуде тікелей құрал болып 
есептеледі, яғни өзін өркениетті жəне тарихи субъект ретінде тани алатын, даму кезінде өз 
елінің жəне адамзат тарихын қабылдай алатын, өзі үшін, халқы үшін, мемелекеті үшін, 
адамзат болашағы үшін жауапкершілік жүгін сезінетін, өзара тəуелділік пен əлем бүтіндігіне, 
адамзат өркениетінің ғаламдық мəселелерін шешуде мəдениаралық қатынастың қажеттілігін 
жете түсінетін, адамның азаматтық құқықтарын (мəдениет жəне тілдік құқықтарын қоса) 
мойындайтын жəне саяси бостандыққа ұмтылатын, қоғамдағы гуманизм идеалын жасау үшін 
басқа адамдармен, қозғалыстармен, қоғамдық институттармен қызмет атқаруға дайындығы 
мен қабілеттілігін көрсете білетін жəне де қоғам, адам жəне табиғат арасындағы 
ынтымақтастықты қалыптастыратын ұқыпты да тиянақты, білікті маман мен адамды 
дайындау осы заман оқытушылары мен ұстаздардың алдында қойылатын үлкен заман 
талабы деп білуіміз керек. 

Елбасы Н.Ə.Назарбаев өзінің жылдағы дəстүрлі Жолдауында «Тілдердің үш 
тұғырлығы» мəдени жобасын іске асыруды жеделдету тиістігіне ерекше мəн береді. Əлемдік 
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білім беру іс- тəжірибесінде көптілді жəне билингвалды білім беру жаңалық емес, атап 
айтқанда, АҚШ пен көптеген Еуропа елдерінде, əсіресе соңғы жылдарда бұл бағытта 
жетістікке қол жеткен. Бірақ, қазақстандық білім беру жүйесінде көптілді жəне билингвалды 
білім берудің халықаралық іс-тəжірибесінде қолданыс тапқан моделдерін енгізу- жаңа 
педагогикалық проблема, өйткені ол жаңа жағдайларда шығармашылық тұрғыдан іске 
асырылуы тиіс. 

Көптілді білім беру ісінде атқарылып жатқан жұмыстардан шығатын қорытынды 
менің ойымша мынадай: 

- көптілді білім беру- бұл оқу пəндерін екі немесе одан да көптілде аудармасыз оқыту; 
- билингвалды білім беру - оқу жəне оқудан тыс жұмыстардың негізгі бағыттарын екі 

тілде іске асыру, педагогикалық үрдісте екі тілді оқыту құралы ретінде пайдалану; 
- əрбір оқу орнын бітірген Қазақстан Республикасының азаматы қазақ, орыс, ағылшын 

тілдерін жетік біліп шығады; 
- көптілді меңгерген студенттер өзгермелі кезеңде еркін əрекеттер жасауға бейім 

болады; 
- көптілді меңгеру еңбек нарығында да жоғары бағаланады; 
- алыс жəне жақын шетелдерде тілдік көмекті керек етпейді. 
Демек, «Тілі бірдің-тілегі бір», «Тіл тағдыры-ел тағдыры» екендігін жадымызда ұстай 

отырып, ел бірлігінің негізі – тіл бірлігіне қол жеткізу жолында қызмет ету 
қазақстандықтардың ортақ парызы. Ендеше жас ұрпақтың қазақ тіліне деген сүйіспеншілігін, 
өзге тілдерді оқып білуге деген қызығулары мен ұмтылыстарын арттыру арқылы олардың 
Отанға деген махаббаттарын оятып, өз тағдырын ел тағдырымен мəңгілікке 
байланыстыратын ұрпақ болып қалыптасуына қол жеткізу мақсатына өз үлесімнің бар 
екендігін мақтан тұтамын! 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ 

Уракчинцева Г.В. 
 

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет, г. Уральск 

Физическое совершенствование человека – это не дар природы, а следствие 
целенаправленного формирования его. 

Н.Г. Чернышевский 
 

Гармоничное сочетание интеллекта, физических и духовных сил высоко ценились 
человеком на протяжении его развития и совершенствования. Великие мужи в своих трудах 
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подчеркивали необходимость всестороннего развития молодежи, не выделяя приоритет 
физического или духовного воспитания, глубоко понимая, насколько переоценка, 
акцентированное формирование каких-либо качеств, приводит к нарушению гармоничного 
развития личности. 

Термин «культура», появившийся в период возникновения человеческого общества, 
далеко не однозначен, тесно связан с такими понятиями, как «возделывание», «обработка», 
«воспитание», «образование», «развитие», «почитание». Этот термин в современном 
обществе охватывает широкую сферу преобразовательной деятельности и ее результат в 
виде соответствующих ценностей, в частности, «преобразование своей собственной 
природы». 

Физическая культура – это часть общей культуры человечества, которая представляет 
собой творческую деятельность по освоению прошлых и созданию новых ценностей 
преимущественно в сфере развития, оздоровления и воспитания людей. 

В целях развития, воспитания и совершенствования человека физическая культура 
использует возможности индивидуума, естественные силы природы, достижения наук о 
человеке, конкретные научные результаты и установки медицины, гигиены, анатомии, 
физиологии, педагогики и др. Физическая культура, органически вплетаясь в 
профессионально-производственные, экономические, общественные отношения людей, 
оказывает на них существенное влияние, выполняя гуманистическую и культурно-
творческую миссию, что сегодня, в период реформ высшей школы и пересмотра сущности 
предшествующих концепций, особенно ценностно и значимо. 

Академик Н.И. Пономарев, опираясь на результаты исследования обширного 
материала, пришел к выводу, ставшему основополагающим для истории возникновения и 
первоначального развития физического воспитания, что «человек стал человеком не только в 
ходе развития орудий труда, но и в ходе постоянного совершенствования самого 
человеческого тела. Организма человека как главной производительной силы». В этом 
развитии охоты, как форма работы, сыграла решающую роль. Именно в этот период человек 
оценил преимущества новых навыков жизненно необходимых движений, качеств силы, 
выносливости, быстроты. 

Археология и этнография предоставили возможность проследить за развитием 
человека, следовательно, и физической культуры, с древних времен. Результаты научных 
исследований[1]позволяют сделать вывод, что из трудовых движений, жизненно 
необходимых действий физическая культура выделилась в почти самостоятельный вид 
человеческой деятельности в период от 40 до 25 тысячелетий до н.э. Появление метательного 
оружия, а в дальнейшем и лука, способствовало необходимости подготавливать добытчиков 
пищи, воинов, развивать и совершенствовать уже в каменном веке, появившимся системами 
физического воспитания двигательные качества как залог успешной охоты, защиты от врага 
и т.д. 

Представляет интерес и то, что у многих народов появляются и обычаи использования 
физической культуры, ее воспитывающего компонента в ритуалах посвящения при переходе 
из одной возрастной группы в другую. Например, юношам не разрешалось жениться, пока не 
будут выполнены определенные тесты – испытания, а девушкам – выходить замуж до тех 
пор, пока они не докажут приспособленность к самостоятельной жизни. 

Физическая культура первобытного периода, развивая стойкость, твердую волю, 
физическую подготовку у каждого члена племени, воспитывала у соплеменников чувство 
общности в защите своих интересов. 

Особый интерес представляют физическая культура Древней Греции, где 
«неграмотными считали тех, кто не умел читать, писать и плавать» (В.У. Агеевец), 
физическое воспитание в древнегреческих государствах Спарте и Афинах, где преподавалась 
гимнастика, фехтование, верховая езда, плавание, бег с 7-летнего возраста, борьба и 
кулачный бой – с 15-летнего. Развитием физической культуры в этих государствах, являлись 
организация и проведение Олимпийских игр[2]. 
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Известные всему миру великие люди древности были и великими спортсменами: 
философ Платон – кулачный боец, математик и философ Пифагор – олимпийский чемпион, 
Гиппократ – пловец, борец. 

Мифические герои, обладающие сверхъестественными физическими и духовными 
способностями, были у всех народов: Геракл и Ахиллес – у греков, Гильгамес – у вавилонян, 
Самсон – у иудеев, Илья Муромец, Добрыня Никитич – у славян. Люди возвеличивая их 
подвиги, победы в состязаниях, борьбе со злом и силами природы, стремились сами быть 
здоровыми, сильными, умелыми и трудолюбивыми, что, естественно, отражалось и на 
особенностях воспитания, культуры физической. 

Следует подчеркнуть значение физической культуры для греков словами великого 
Аристотеля: «Ничто так не истощает и не разрушает человека, как продолжительное 
физическое бездействие». 

Различные формы физических упражнений были известны народу. Игры, плавание, 
ходьба на лыжах, борьба, кулачный бой, верховая езда и охота имели повсеместное 
распространение в XIII-XVI вв. Верховая езда, стрельба излука, бег с препятствиями были 
любимыми народными развлечениями. На государственном влиянии на развитие физической 
культуры, это коснулось прежде всего боевой подготовке войск, физического воспитания в 
учебных заведениях[3]. 

Повышается роль физического воспитания и высших учебных заведений. Его задачи: 
воспитание у студентов волевых и физических качеств, сознательности, подготовки к труду 
и защите Родины; сохранение и укрепление здоровья; профессионально-прикладная 
физическая подготовка с учетом будущей трудовой деятельности; приобретение студентами 
необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического воспитания и 
спортивной тренировки; совершенствование спортивного мастерства студентов. 

Одним из документов, регламентирующих учебный процесс по физическому 
воспитанию в вузах, является учебная программа, которая определяет объем знаний, 
навыков, уровень физической подготовленности, т.е. то, чем должен овладеть студент по 
предмету «Физическое воспитание». 

Наука о физическом воспитании развивает положения И.М. Сеченова о роли 
«темного» мышечного чувства и других органов чувств в выполнении упражнений, о 
природе произвольных движений и основах двигательного навыка, об активном отдыхе, о 
роли внешней среды. Большое влияние на развитие науки о физическом воспитании оказали 
работы выдающихся русских педагогов К.Д. Ушинского, П.Ф. Лесгафта, а позднее И.П. 
Павлова, А.Н. Крестовникова, Н,Н, Яковлева и др. 

Большим достижением науки о физическом воспитании явилось создание 
организационных и методических форм использования физических упражнений с лечебной 
целью. 

Внимание к использованию средств оздоровительной физической культуры как 
никогда актуальны сегодня. Обратимся к нашей действительности: на период конца 2000 г. у 
72% школьников начальных классов отмечается нарушение осанки, у 30-40% - отклонения в 
сердечно-сосудистой системе, 50% девочек и 20% мальчиков имеют избыточный вес [4]. 

Отмечаются и устойчивые негативные тенденции. Это снижение уровня физического 
и психологического здоровья абитуриентов и студентов, рост заболеваемости сердечно-
сосудистой, дыхательной, нервной, пищеварительной систем за период обучения, ухудшение 
социально-культурных ценностей и потеря привлекательности в физическом воспитании 
студенческой молодежи, а также неукоснительно снижающийся уровень материально-
технического обеспечения учебного и учебно-тренировочного процессов. 

Отсюда вытекает актуальность задач вузовского физического воспитания, 
перечисленных выше. 

Стремление кафедр решить поставленные задачи сегодня и в обозримом будущем, 
столкнется с рядом проблем и противоречий: 
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- разнообразие мотивов, социально и личностно значимых потребностей, чрезмерная 
унификация содержания, форм и методов, средств обучения и воспитания; 

- необходимость формирования потребностно-мотивационной сферы студентов в 
процессе физкультурно-спортивной деятельности и предписывающий, регламентирующий 
характер ее организации, в которой ограничен учет интересов, духовной культуры личности; 

- широкий спектр возможности спорта для удовлетворения индивидуальных и 
групповых запросов молодежи и слабая дифференциация реальных возможностей занятий по 
направленности (рекреация, оздоровление, активный отдых и др.), ограничивающие 
привлечение их к этой сфере деятельности; 

- большие потенциальные возможности эмоционально-эстетического развития в 
физкультурно-спортивной деятельности и их низкий содержательно-эмоциональный 
компонент, объединяющий и ограничивающий ее привлекательность; 

- стремление молодежи к состязательности, сравнению своих способностей и 
возможностей в различных сферах физической культуры, спорта  и ограниченное, 
регламентированное включение ее в соревновательную деятельность, преимущественно в 
рамках обязательного курса «Физическая культура»; 

- стремление молодежи к самосовершенствованию и саморазвитию и отсутствие 
необходимых знаний, операционных умений, самоуправления и методически обоснованного 
самопрограммирования своей деятельности; 

- наличие программно-целевой основы всего учебно-воспитательного процесса и 
отсутствие необходимого содержательного обеспечения в профессиональной 
направленности учебных занятий и внеучебной физкультурно-спортивной деятельности по 
ряду направлений профессионального обучения; 

- повышение требований к качеству подготовки специалистов не сопровождается 
адекватным улучшением содержания по физической культуре, должным контролем за 
уровнем состояния здоровья и психофизической подготовленности, качеством обеспечения 
педагогических кадров, необходимым научно-методическим и информационным 
образованием, улучшением материально-технической базы; 

- участие многих государственных и общественных организаций в обеспечении 
процесса физического воспитания и развития студенческого спорта и отсутствие 
необходимой преемственности и согласованности, что нарушает целостность 
образовательно-профессиональной подготовки специалистов[5,6,7]. 

Неразрешенность отмеченных и других противоречий привела к тому, что на 
сегодняшний день физическое образование и воспитание студенчества не оправдывает 
социальных ожиданий. Выпускники высших и средних специальных учебных заведений в 
большинстве своем не являются носителями ценностей, освоение которых возможно в 
процессе физического воспитания, существенно ограничен перенос их знаний и компетенций 
на сферу учебного и профессионального труда, быта, отдыха, общения, здоровый стиль и 
образ жизни. Это находит отражение в отношении личности к себе, своему здоровью, 
психофизическому состоянию, режиму физических и интеллектуальных отдач, в 
рациональном, содержательном использовании свободного времени, наконец, в способности 
к социокультурному самоопределению. Негативные результаты усугубляются снижением 
возможностей полноценного питания, нерационального расписания учебных занятий, 
отсутствием действенной профилактики медицинского обслуживания, необходимостью 
подработки студентов для обеспечения прожиточного бюджета и др. Как результат – 
состояние здоровья, физическая подготовленность студентов старших курсов к завершению 
профессионального обучения существенно ухудшаются. К физическому самовоспитанию 
приобщается лишь незначительная часть выпускников. 

Все это приводит к тому, что в процессе в процессе профессиональной деятельности 
состояние здоровья ограничивает многим выпускникам возможность полноценной 
реализации своего творческого потенциала, сокращает их творческое долголетие. 
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10 марта 2017 года исполнилось 85 лет Западно-Казахстанской области. Столь 

славная знаменательная дата в истории Приуралья прошла совершенно незаметно в 
официальных и неофициальных средствах массовой информации области и спустя лишь 4 
дня областная газета «Приуралье» поместила на своих страницах за подписью  «Соб.инф.» 
обыкновенную информационно-справочную статью об области.На наш взгляд,,  эта 
историческая дата стоит того, чтобы ее отметили проведением в г. Уральске и области цикла 
мероприятий, посвященных 85-летию Западно-Казахстанской области, раскрывающих ее 
яркие страницы ( во время Великой Отечественной войны, в послевоенный и в период 
освоения целинных и залежных земель ( область тогда была удостоена ордена Ленина) и в 
годы независимости Казахстана. 

Этот юбилей дает возможность  чествовать  незаслуженно забытых участников 
боевых сражений, специалистов и передовиков производства, удостоенных высоких наград 
Советского государства, государственных и общественно-политических деятелей, 
работников  сферы  культуры, искусства, образования и спорта, внесших весомый вклад в 
становление и развитие области.  Увековечить  их, присвоив их имена учреждениям и 
улицам городов , сел области. В качестве примеров можно привести  имена: М.К.Аммосова – 
видного государственного деятеля ,работавшего первым секретарем Западно-Казахстанского  
обкома ВКП (б) в 1932-1934 г.г., стоявшего у истоков Республики Якутия и Республики 
Кыргызстан, Х.Букеевой и Р. Джамановой, Н.Жиганова – народных артистов Советского 
Союза,Н.Майданова- Героя Советского Союза и Героя России и многих других.  К этим 
именам можно добавить 17  выдающихся животноводов  только одного Урдинского  района, 
удостоенных  в 1947 году ( ровно 70 лет назад!) высокого звания Героя Социалистического 
Труда. 

 В празднование юбилея области свой вклад могла бы внести и научная 
общественность Приуралья, например, организацией и проведением международной научно-
практической конференции с приглашением ученых из ближнего и дальнего зарубежья,   
изданием научных и информационных материалов и сборников.Всего лишь одна дата в 
истории дала повод для размышления о различных вариантах понимания патриотизма как 
социального феномена. Такая дискуссия уже развернулась на конференциях по теме 
«Проблемы российского самосознания», периодически проводимых Институтом философии  
РАН (г.Москва). 
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На наш взгляд, наиболее интересной в этой дискуссии представляется  точка зрения 
В.Б.Власовой о двойственном характере этого явления в условиях так или иначе 
оформленного отчуждения общественных отношений. Суть ее состоит в том, что наряду с 
однознчно-положительным, цельным содержанием этой категории имеют объективно 
обоснованное право на существование ее модификации и среди них - связанная с переходом 
в состояние, которое в философии называется «превращенной формой» осознания 
реальности [1]. Грубо говоря, различие этих двух случаев сводится к разной, скорее даже 
противоположной реакции на объективно существующую или субъективно ощущаемую 
ущербность тех или иных проявлений культуры, которая выступает в качестве объекта 
патриотической сплоченности. 

В первом из этих случаев, по мнению В.Б.Власовой, субъект культуротворчества, 
позиционирующий себя в качестве патриота, обнаруживая известную степень негативного 
влияния на судьбу родной культуры органически присущих ей явлений, не вполне 
совместимых с современной социальной практикой, стремится избавиться от него за счет 
обращения к опыту решения сходных проблем в иных культурах, обобщенному в ходе 
глобализационного процесса. Этот шаг подразумевает  прежде всего критическое 
перетолкование готовых «чужеродных рецептов» нормализации ситуации с точки зрения 
задачи поиска путей их совместимости с исторически укоренившимися требованиями 
отечественного менталитета. В случае же «превращенности» формы патриотического 
чувства субъекта гуманитарной практики та или иная ущербность его собственной культуры 
воспринимается исключительно как повод для отторжения от ее самодостаточности с целью 
ориентации на упомянутые выше заданные иной культурой схемы как таковые. Это 
приводит, в конце концов, не только к утрате исторических основ, но и творческого посыла 
для развития национальной культуры,т ак что от нее остается лишь оболочка номинального 
существования. 

Итак, в чем суть патриотизма в социально-философском понимании? Совпадает ли 
она со стараниями любой ценой (вплоть до утери этнокультурной самоидентичности) 
привести свой народ в унифицированное, а значит для всех одинаковое культуротворческое 
пространство? Или суть патриотизма заключается в категорическом неприятии всего  
«чужого», вырастающем из догматической приверженности исключительно «своим» 
архетипам критериев оценки плюсов и минусов продуктов культурной деятельности, 
обрекающим тем самым родную культуру на стагнацию и автономную замкнутость 
существования вне пределов глобализационных процессов? А может быть, подлинный 
патриотизм как раз и проявляется в творческом отношении к вырастающей из собственной 
этнокультурной генетики исторической, социальной, художественной и т.д. памяти? В чем 
состоит подлинное предназначение патриотического мировосприятия в его творчески –
созидательном аспекте – в разрушении отечественной ментальности и подражании 
глобальным стандартам на правах «духовных иждивенцев» или в соверщенствовании 
глобального культурного пространства в соответствии с требованиями времени, внося 
собственный уникальный вклад через переосмысление в связи с теми требованиями 
достижений своей культуры? 

Вопрос, конечно, риторический. В реальности патриотизм в самом глубоком смысле 
его содержания - это не только тяга к родным пенатам, любование привычными с детства 
пейзажами и почитание древних погостов, где похоронены предки, хотя все это- 
обязательные признаки рассматриваемого здесь понятия. Патриотизм- это еще и уважение к 
отечественному слову, отмеченному мудростью накопленного родового опыта, созвучие 
души с неповторимым строем народных мелодий, память об обычаях и верованиях своей 
земли. Наконец, это сохранение собственной истории, ее значимых событий на полях 
сражений, в мире искусства, науки, техники и т.д., а также памяти об их героях.Вот почему 
вполне логична и актуальна  сейчас мысль ,высказанная мной  три года назад на страницах 
газеты «Казахстанская правда»: «История нашей страны настолько интересна, что ее 
изучение не может не увлечь каждого, кто сейчас себя патриотом» [2]. 
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В заключение, хочу подчкернуть, что  такой мощный фактор как патриотическое 
воспитание в формировании человека общества всеобщего труда,безусловно, окажет свое 
влияние на реализацию Послания Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева 
«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентноспособность», укрепление 
межэтнического согласия, мира и спокойствия в стране. 
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М.ƏУЕЗОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ЕЛДІК МҮДДЕ 

 
Сабыр Ғ.К 

 
№1 орта жалпы білім беретін мектеп мұғалімі. Орал қ. 

 
       ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасыр басында қазақ елінің əр бұрышында газеттер шыға 
бастады. Газет шығуы  публицистика жанрының қалыптасуына жол ашты. Қазақ 
публицистикасы тақыр жерден шыққан жоқ. Бұның алдында əлеумет мəселесін көтеретін 
жыраулық дəстүр болды. Туғаны жоқ тура билер, орақ ауыз, өткір тілді шешендер хан мен 
қарашаның алдында елдік мəселесін, қоғамдағы басқа да күрделі мəселерді айтып, шешіп 
отыратын. Бірақ ақпараттың таралуы өте жай болатын. Заман дамуы тез ақпарат алу 
қажеттігін туғызды. Қазақ даласындағы  халықтың көзі мен құлағы алғашқы газеттер еді. 
Қазақ жұртының алғашқы газеттерін ұйымдастырушылардың бірі Ғ.Қараш « Бізді бір ниет, 
бір тілекке жиятұғын газет, со себепті газет-біздің басшымыз..., дұшпандарға қарсы 
құралымыз. Газет –біздің білмегенімізді көрсететін ұстазымыз, газет біздің қараңғыда жарық 
беріп, тура жолға салатын шамшырағымыз,-деп жазды. Ə.Бөкейхан, А.Байтұрсынұлы 
бастаған Алаш оқығандары газет бетін қару етіп, саяси-ағартушылық жұмыстарын жүргізді. 
Қазақ публицистикасы осы кезеңде қалыптасып, қауымның санасын сергітіп, елді ұйқыдан 
оятты, ұйымдастырушылық қызмет атқарды. Алаш көсемдерінің өкшесін басқан өрімдей жас  
М. Əуезов қолына қалам алып, ХХ ғасыр басындағы қазақ қоғамындағы өзекті мəселелерді 
көтерді. Баспасөз бетіндегі өзіндік тұжырымдары Алаш қозғалысымен сабақтастық сипатта 
өрілді. ХХ ғасыр басында алмағайып кезеңде аспан астындағы өмір сүру құқығыңды қорғау 
үшін ақ найза мен ақ білектің күші жетпейтінін біліп, күрестің саяси-ағартушылық бағытын 
ұстанған Ə.Бөкейхан бастаған ұлт зиялылары "Алаш" саяси партиясын құрып,  Алаш Орда 
үкіметі  өз жұмысын жүргізді. Алаш қозғалысы ұлттың ұлы арман-мақсаттарын өз 
бағдарламаларында көрсете білді.  1917 жылы 21-28 шілдедегі Бірінші Жалпықазақ съезінде 
14 мəселе қаралды. Осылардың ішінде ерекше атайтынымыз: 1) Мемлекет билеу түрі; 2) 
Қазақ облыстарында автономия; 3) Жер мəселесі; 4) Оқу мəселесі жəне т.б. "Алаш" алғашқы 
саяси партиясы жəне Алаш Орда үкіметінің пайда болуы азаматтық кемелденген жəне 
халықтың болашақ тағдырын шеше алатын қазақтың саяси зиялыларының жоғарғы əлеуетін 
көрсетті", - деп атап өтті ҚР премьер-министрінің орынбасары Иманғали Тасмағамбетов. 
        Алаш ардақтылармен мұраттас М. Əуезовті осы кезеңде қазақ қоғамындағы əйел теңдігі, 
оқу-ағарту ісі, мəдениет, елдік, саясат, жер, ғылым, баспасөз, əдебиет мəселелері 
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толғандырды.  Жас қаламгер Алаш мүддесі үшін ұшқыр жанр публицистикаға иек артты. 
Профессор Б.Жақыптың айтуынша, «Қазақ публицистикасының қанат жайып, өсіп-өркендеуі 
жолындағы орасан зор еңбек еткен, алып тұлғалардың бірі- Мұхтар Əуезов». 
      Мұхтардың  алғаш газет беттерінде жарық көрген мақаласы  «Адамдық негізі əйел» деп 
аталады. Бұнда қазақ қоғамындағы əйел теңдігі сөз болады. Əйелдің көзі ашылмай, ұлт 
тəрбиесі өрге баспайтынын айта келіп, «Бұлай болғанда біз адамшылығымызға ірге болатын 
құлықты əкеміз қандай ғалым болсын, қой сауып, тезек теріп жүрген анамыздан аламыз. 
Бұлай болғанда өмірінде  əділет, мархамет, махаббат деген нəрсенің атын естімеген ананың 
харакеті үй іші мен от басынан, ғайбат өсектен аспаған анадан ақ жүрек адал ниетті қамқор 
тууы мүмкін бе?,-дейді. Бейнеттен арылмаған ана сізге қандай үлгі көрсетеді деп, əйелдің 
жағдайын жақсарту керек екенін ескертеді. Қаламгердің  «Адамды хайуандықтан 
адамшылыққа кіргізген -əйел. Қазақ мешел болып қалам демесең, тағылымыңды, бесігіңді 
түзе!, Оны түзейім десең, əйел халін түзе,-деген сөздері бүгін де маңызды. Əйел бақытты 
болмай, қоғам бақытты бола алмайды. Қазіргі Тəуелсіз Қазақстан жағдайында М.Əуезов 
көтерген мəселе шешімін тапты ғой деп ойлаймын. Бүгінде саяси қайраткер, депутат, ғалым, 
мемлекеттік қызметкер болып, елге ерен қызмет істеп жүрген қазақ əйелдері қаншама!  
Дегенмен, қазіргі қазақ қоғамында əйелге қатысты шешімін күтіп тұрған өзекті мəселелер 
жоқ емес. Тіпті «Аналар күні» деп мейрам өткізіп, аналарға құрмет көрсетсек нұр үстіне нұр 
болар еді. Жұмақ ананың аяғының астында екенін ұмытпайық. 
        1920 жылы жазған  «Бүгінгі зор міндет»  атты мақаласында өкімет мекемелерінің мол 
шаруаны игере алмай жатқанын айта келіп көзі қарақты, білікті жігіттерді ел шаруасына ат 
салысуға шақырады. Қыр халқының мұқтаждықтарын  ескеріп кəсіп қылуды, тоқу, былғары 
илеу, шыны ыдыс-аяқ істеуді үйрету курстарын ашу қажеттігін айтады. «Қазіргідей шаруа 
жүзінде күйзеулік болып, елдің қоғамдық тілегі орындалуға жол болмай тұрғанда елдің 
қамын шын жейтін азаматтар мың тілектің бірі орындалатын болса да, соған еңбегін 
салмаушы ма еді? Төс табандап тартып, соң да болса жемісін елге жегізем демеуші ме еді?»,-
деп ел мүддесі, Алаш қамы үшін еңбек етуге шақырады. Еңбек ету қай қоғамда да маңызды. 
Адамды адам еткен - еңбек. «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей»,- дейді Абай 
атамыз. Президент Н.Ə.Назарбаев та жалпыға ортақ еңбек қоғамын құруды көздеп,  
баршамызды ел игілігі жолындағы еңбекке шақырып отыр: «Егер біз өмір сапасының 
əлемдік жоғары үлгі-қалыптарына жетеміз десек, онда соған сəйкес еңбек ету қажет». 
Сондықтан да еңбекті ұйымдастыру,  оның өнімділігін қамтамасыз ету, тəртіп пен сапа ұлы 
мақсат жолындағы Қазақ елі үшін аса маңызды. 
       М.Əуезовтің  «Оқудағы құрбыларыма» атты мақаласының маңызы зор. ХХ ғасыр 
басында Алаш қозғалысының басты  бір мақсаты халықты ағарту, оқу ісі болатын. Азғантай 
қазақ оқығандары ел үшін еңбек етті. Осы тұста жас жазушы өз құрбыларын ел үшін еңбек 
етіп, білімдерін ұлт қамы үшін жұмсауға үндейді. Ол «Осы рахымды күннің шуағына қызып 
бір азғана білімімізді, азғана қайратымыздың кішкене қызметін адамшылық жолына салып, 
ақтыққа жұмылайық. Халық түзеуді жол қылайық»,-дейді. Осы тұжырымдар бүгін де өзекті. 
Елбасы Н.Ə.Назарбаев зияткер ұлт қалыптастыру үшін жастарға үміт артып, көптеген 
мүмкіндіктер тудырып отыр. «Болашақ» бағдарламасы бойынша жыл сайын үш мыңдай 
қазақ жасы шет елде білім алуда. Осы бағдарлама бойынша 12 мыңдай жастар біліп алып, 
соның 9 мыңдайы ғана елге қайтып оралыпты. Қалған 3,4 мың жастар қайда?, Олар неге елге 
оралмайды? Жанға жайлы жақсы жер шетелде көп шығар. Бірақ, «ер туған жерінде, ит 
тойған жерінде» емес пе еді. Жастар тəрбиесінде нендей қателік кетті? Отаншылдық қайда? 
Шетелде білім алған жастар, сол білімін туған жерді көркейтуге жұмсауы керек. Білімді, 
білікті жастарымыз жайлы жер іздеп кете берсе, 30 елдің қатарына қалай кіреміз. Бұл 
шешімін іздеп тұрған көкейкесті мəселе. 
         «Қайсысын қолданамыз»  атты мақаласы оқу құралдары жайын сөз еткен. «Қай 
мектептің болсын жаны-оқу құралдары. Ғылым жолында талай басшылыққа мініп кеткен 
өзге жұрттарды алсақ, бəрі де жылдан-жылға оқу кітаптарын жаңғыртып, бір жақсыдан бір 
жақсысын таңдап отырады... Қазаққа келсек, мектепке арналған ретті бір кітап жоқ»,-деп 
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толғанады, мəселені шешу жолын іздейді.  Қазіргі заманда да оқу құралын жазу өзекті 
мəселе. Тəуелсіздік алған жылдардан бастап қазақ мектебінде оқу құралдары сан өзгерді. 
Бірақ əлі күнге бір жүйеге түсе алмай жүр. Бұл білім саласындағы көкелеріміздің 
шалағайлығы ма? Шешімі кезек күттірмейтін мəселе-осы. Келесі «Ғылым тілі» атты 
мақаласында жоғарда айтылған ойлары тереңдей түскен. Ғылым тілін Еуропалық жолға түсу 
қажеттігін түсіндірген. Бұл мəселе қазір де өзекті. Ғылым, білімді өркендету Елбасының 
басты назарында. Əлемде ғылыми ақпараттың 90 пайызы ағылшын тілінде тарайды екен. 
Сондықтан да Елбасы «үш тұғырлы тіл» саясатын ұсынып, мемлекеттік тіл мен қатар орыс 
тілін жəне əлемдік экономикалық интеграцияға ілесу үшін ағылшын тілін меңгеруді ұсынып 
отыр.  Қазақ жастары əлемдік білім, ғылымды игеріп, бірнеше шет тілін еркін меңгерсе 
еліміздің əлеуеті артып, елдігіміз нығая түсері хақ. 
      Жас жазушының шет жұрттардың жайын білуін, сараптай алуын «Япония» атты 
мақаласынан байқаймыз. Алаш Алаш боламыз, ел боламыз деп жатқан тұста Жапон елінің 
надандықтан арылып, дамудың даңғыл жолына түскендігін үлгі қылады. «Япония Европа 
нені істесе, соған көз жұмып ере берген жоқ. Əрқайсысының жиып апарған білімін ретке 
салып, өздеріне қолайлы жақсы дегендерін ғана алды»,-деп құр еліктеуді қойып, басқаның 
жақсысын ал, өз ұлтыңның жақсысын ұмытпа деп ескертеді. Қазақ қазақ болғалы ықылым 
заманнан келе жатқан елдік дəстүрімізді, тілімізді, ділімізді сақтай білейік деп ой салады. 
Европалықтардың Жапондықтарға таң қалып, «Япония адамдары жас күндеріндегі 
күнбатысқа тиісті зейінді, талаптылыққа үлкейгенде күн шығыс халқының тарамыс 
ісшілдігін қосып алатын болады»,-деген сөзін келтіріп, қазақ жастарын батыстан да, 
шығыстан да үйреніп, талап қылып, білім-ғылым игеріп, іскер болуға үндейді. Бүгінгі 
Тəуелсіз Қазақстанда да осы мəселелер өзекті. Елбасы Н.Назарбаев  қарқынды дамып 
отырған «Азия айдаһарлары» ( Оңтүстік Корея, Тайвань, Сингапур, Гонконг) мен «Азия 
жолбарыстарын» ( Тайланд, Малайзия, Индонезия, Филиппин) үлгі қылып отыр. Ол бір 
жолдауында  «Біздің басты мақсатымыз - 2050 жылға қарай мықты мемлекеттің, дамыған 
экономиканың жəне жалпыға ортақ еңбектің негізінде берекелі қоғам құру. Мықты мемлекет 
экономикалық жедел өсу жағдайын қамтамасыз ету үшін аса маңызды болмақ. Мықты 
мемлекет күнкөріс саясатымен емес, жоспарлау саясатымен, ұзақмерзімді дамумен жəне 
экономикалық өсумен айналысады» деп түсіндірді.  Ал экономикалық өсу бірінші кезекте 
жерді пайдалану, жер игілігін көру. Ықылымнан келе жатқан шаруашылық дəстүр мал 
өсірумен қатар егін салу. Осы мəселе де публицист М.Əуезовтің назарынан тыс қалмаған. 
«Егінге дайындалыңдар» атты мақаласы сол жылдардағы өзекті мəселеден хабар береді. 
Қарапайым халықты үкіметтің егін егу саясатымен таныстырып, шаруаларды  іске кірісуге 
шақырады. Мемлекеттің де,  халықтың да ашықпасы үшін егін салу қажеттігін талдап, 
түсіндіреді, іс басында жүрген жігіттерге қазақ шаруасына пайдалы іс қылуға шақырады. «... 
Ел-елге осының жайын ерте күннен құлақтандырып, тұқымды, соқаны қалайша алудың 
жөнін ұқтыру Һəм волисполкомдар арқылы берілген астық, соқалар ұстағанның қолында, 
тістегеннің аузында кетпейтін қылып, ретке салып аңдушы болу» керектігін баса айтады. 
Қазақстан аграрлы ел болғандықтан астық өндіру маңызды -іс. Кеңес Одағы тұсында еліміз 
миллардтаған пұт астық өндірсе, Тəуесіз Қазақстан да астық өндіруден қашанда алдыңғы 
қатарда. Шетелдерге мыңдаған пұт астық экспорттап отырмыз.   
      М.Əуезовтің көсемсөздерінде кең көлемде талданатын мəдениет, əдебиет, өнер мəселесі. 
«Мəдениет Һəм ұлт», «Халық əдебиеті туралы», «Жалпы театр өнері мен қазақ театры» атты 
мақалалары ХХ ғасырдың алғашқы ширегіндегі қоғамдағы жаңа бастамаларға үн қосқан 
салмақты туындылар. Қазақтың байырғы ұлттық өнерлеріне театрдың элементтерін іздеп, 
халыққа жаңа өнердің жат емес екенін түсіндіреді: «қазақ елінің ескілігі əдебиет жағынан 
қарасақ, мейлінше бай...Бірақ біздің қазіргі міндетіміз – жалпы əдебиетті қарастыру емес, ол 
əдебиет ескілігінің ішіндегі театрға ұрық болатын бұйымдарды қарау». Ол қазақ тарихына, 
əдебиетіне сүйене отырып, көптеген драмалық шығармалар тудырды.  
     Ал «Абай» журналына жарияланған «Өліп таусылу қаупі» атты мақаласы қазіргі таңда да 
өзекті мəселені көтерген. Аз санды ұлттың құрып кетуінің екі басты қаупін көрсетеді. 
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Біріншісі-  мəдениеттің төмендігі болса, екіншісі -өлімнің көбейіп, өсімнің азаюы жəне басқа 
жұрттың үстемшілдігі, отаршылық саясаты екендігін ашып береді. Қазақ жұртын құрып 
кетуден сақтандырады. Йə, тарихтың бұралаң жолында қазақ мың өліп, мың тірілді. ХХ 
ғасыр басында Ақаңдар «құдайға шүкір 6 миллион қазақпыз» деп шаттанып еді. Аштық, 
жазықсыз атылу, зобалаң, соғыс сияқты жұттардан аман өткен қазақ бүгінгі таңда өз елінде 
65 пайыз отыр. Əлемде 12 миллиондай қазақ бар. Шүкіршілік еткенмен аспанға бөрік 
лақтырып қуанатын жайт емес.  Жаһандану тұсында 15 миллионға жетпеген ұлттың жоғалу, 
құру қаупі сейілмейді. Көрші өзбек ағайындар Тəуелсіз Өзбекстан тұсында 30 миллионнан 
асыпты. Қазақ жұртының демографиялық өсуі əлі де мардымсыз. Кім кінəлі, саясат па, қазақ 
əйелі ме? Сəби мен ана денсаулығы өсетін елдің басты назарында болуы керек. 
Қазақстандағы демографиялық саясатқа реформа керек шығар.  
       Елбасы бастамасымен жыл сайын ұйымдастырылып отырған «Мерейлі отбасы» сайысы 
отбасы құндылығын дəріптейді. Біздің отбасы 2015 жылы осы сайысқа қатысып, Орал 
қаласы бойынша 1 орын, облыс бойынша 2 орын алғанымызды мақтана айта аламын. 
       Қалай десек те М.Əуезовтің қаламынан туындаған  көсемсөз күллі  ел мүддесін көздеді, 
қазақ шаруасының мəселесін көтереді жəне бүгінгі күн тұрғысынан да өзекті..  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



318 

  

МАЗМҰНЫ 
Секция: " Актуальные вопросы современной психологии и педагогики". 

 
1. Ахметова А.Е. Инновационные технологии в системе образования 
казахстана............................................................................................................................... 

 
3 

2. Баянгалиева Р.М.Студент жастарда этносаралық қарым-қатынас мəдениетін  
қалыптастырудағы көптілділіктің маңызы......................................................................... 

 
7 

3. Герасимова И.П.   О некоторых методических аспектах преподавания 
естествознания в высшей школе.......................................................................................... 

 
10 

4. Джонисова Г.Қ.  Ұлттық құндылық бағдар қалыптастырудың бастауыш білім беру 
сатысындағы өзіндік ерекшеліктері........................................................................... 

 
13 

5. Егорова Ю.Н. Особенности формирования имиджа студента вуза............................. 18 
6. Жақсылықова Г., Таспаева С.Ж.Бастауыш мектепте  музыка пəнінің тəрбиелік 
маңызы.................................................................................................................................... 

 
23 

7. Жаркеева А.М., Султангалиева А.А.Методика формирования профессиональной 
направленности  студентов технических вузов на материале русского языка............... 

 
25 

8. Жумасейтова А.Е.Мектеп жасына дейінгі балалардың ұсақ саусақ моторикасын 
дамытудың əдістері............................................................................................................... 

 
30 

9. Иргалиев  А.С.,  Джармухамбетова Г.З. Студенттердің əлеуметтік құзыреттілігін 
дамытудың теориялық-əдіснамалық негіздерін талдау..................................................... 

 
33 

10. Иргалиев А.С., Жумасейтова А.Е.Формирование психологической готовности к 
педагогической деятельности у будущих специалистов педагогов-
психологов............................................................................................................................. 

 
 
37 

11. Кинжекова  Р.С. Кəсіби  білім  беруде  бейіндік   оқытудың  педагогикалық  
негізі........................................................................................................................................ 

 
42 

12. Қайыров А.Б. Бикеева М.С. Ағылшын жəне қазақ тілдеріндегі жай сөйлемнің 
түрлері мен ерекшеліктері.................................................................................................... 

 
45 

13 Кудышева Б.К., Утепова М.С., Назарова С.Қ.,Мнемотехника əдісі арқылы бала 
тілін дамыту  ......................................................................................................................... 

 
50 

14.Кирилина Н.П. Эмоциональное выгорание педагогов в условиях современной 
системы образования............................................................................................................ 

 
53 

15.Колесова Л.Г.Движущие силы и  условия  образования и самообразованияв 
раннем детстве....................................................................................................................... 

 
57 

16.Курмангалиева Ж К. Нейропсихологическая реабилитация лиц перенесших 
черепно-мозговую травму ................................................................................................... 

 
62 

17.Мергенова Ж.М.Системы воспитания в восточных странах....................................... 66 
18.Нугманова Ж.Т.Жоғары мектепте интербелсенді оқыту əдістерін қолданудың 
тиімділігі ............................................................................................................................... 

 
70 

19.Нурмуканбетова В.Е.Шығармашылық ойлау стратегиялары ..................................... 73 
20.Пинчук Ю.С.Проблемы преподавания истории, как учебной дисциплины.............. 76 
21.Сагитова А.Д.Еуразиялық идеядан–еуразиялық интеграцияға .................................. 77 
22.Султангалиева А.И. Театрлық  іс-əрекет арқылы мектеп жасына дейінгі 
балалардың шығармашылық қабілетін дамыту................................................................. 

 
81 

23.Султаниязова Н.Ж. Этнопсихологический и кросскультурный анализ 
характеристик субъективного блаополучия русских и казахов, проживающих в 
россии и казахстане............................................................................................................... 

 
 
86 

24.Тулубаева А. М. Состояние и особенности внешнеэкономической деятельности 
республики казахстан в современных условиях................................................................ 

 
91 

25.Умбетова Г. М. Жасөспірімдердің креативті ойлауын   дамытудың 
педагогикалық-психологиялық ерекшеліктері................................................................... 

 
94 



319 

  

26.Халикова Б.Т.Сөйлеу тілінде мүкістігі бар балалармен жүргізетін түзете-дамыту 
жұмыстары............................................................................................................................. 

 
98 

27.Червова Е.В. Актуальные проблемы повышении эффективности  обучения 
иностранным языкам в неязыковом вузе............................................................................ 

 
100 

28.Шадченко Н.Ю.К вопросу о патриотическом воспитании в современном 
образовании........................................................................................................................... 

 
102 

29.Шканова Б.А., Тулеуова А.М.Орыс тілді аудиторияларда қазақ тілін оқыту 
мəселелері............................................................................................................................... 

 
104 

30.Шонбаева С.Т.Интернет-культура детей и подростков............................................... 109 
 

Секция:" Историко-культурное наследие и духовные ценности Казахстана". 
 

 
1 Абдрахманова Р.Л.  Проблемы образования: традиции и перспективы 

развития…………………………................................................................................ 
 
113 

2 Абдрахманова Д. Ж.  «Ақпараттық – коммуникациялық технологиялар» пəнін 
ағылшын тілінде оқытуда  clil əдісін қолдану ерекшеліктері................................. 

 
115 

3 Ашимова З.И.,  Кубеева З.Т. Патриотическое воспитание казахстанской 
молодежи в    рамках конкурентоспособности нации............................................. 

 
117 

4 Ашимова З.И. Проблемы развития молодежной политикив республике 
казахстан……………………….................................................................................. 

 
121 

5 Ахметова А. Е.    Инновационные технологии в системе образования 
Казахстана………………............................................................................................ 

 
126 

6 Абекешев А.И. EXPO - 2017 как один из важных факторов развития   
туристской   индустрии казахстана........................................................................... 

 
130 

7 Айтжанова А. Башқұрт əдеби тілінің қалыптасуы.................................................. 135 
8 Арыстанова А.Б.   Заманауи инновациялық технологияларды қолданып 

оқытудың түрлері жəне тиімділігі............................................................................. 
 
140 

9 Бакесова Р. М Современное состояние пойменных лесов ЗКО…………………. 143 
10 Балмулдина А.М., Бейсенова Г.А. Г.К. Бельгердің компаративистикалық 

бағыттағы зерттеу еңбектерінің құндылықтары...................................................... 
 
145 

11 Боранбаева Б.С Ғұмар Қараш жəне «қазақстан» газеті........................................... 148 
12 Байдеуова А.М., Боранбаева Б.С.  Сейітқали Меңдешевтің қос 

 төңкеріс жылдарындағы қоғамдық-саяси қызметі................................................. 
 
152 

13 Глебова Н.А . Т екст как средство обучения русскому языкустудентов с 
казахским языком обучения…………....................................................................... 

 
155 

14 Дауесова А.Ж Қазақ халқының саз өнерінің даму ерекшеліктері (ХІХ ғ.)........... 158 
15 Ерназаров Ж.Т.Этнознаковые функции семейной обрядностиказахов как 

аккумуляторы и трансляторы этнического своеобразия этноса............................ 
 
163 

16 Есенғалиева.Н. Бүгінгі қыпшақ тілдерінің тарихи тамырлары.............................. 168 
17 Жиенгазина Г. Ғылым тарихының мəліметтерін оқушылардың математиканы 

оқып-үйренуге қызығушылығын арттыру құралы ретінде қолдану..................... 
 
173 

18 Зиналиева М.З Актуализация экологического образования студентов в высшей 
школе……………......................................................................................... 

 
175 

19 Исагулова Т.Р.Организация работы по словообразованию и её местов процессе 
обучения...................................................................................................... 

 
181 

20 Калиева А.К. Полиязычие в современном мире...................................................... 184 
21 Калиева Ж.А.Жастар қоғамдық бірлестіктерінің дамуының аймақтық   

аспектілері (бқо материалдары негізінде)................................................................ 
 
186 



320 

  

22 Кубеева З.Т.  Историко-правовой анализ эволюции патронажных отношений в 
гражданском праве……….......................................................................................... 

 
188 

23 Кубеева З.Т. Международные обязательства в области защиты прав ребенка 
в  Республике Казахстан...................................................................... 

 
192 

24 Кубеева З.Т.История  развития международной защиты прав 
человека....................................................................................................................... 

 
197 

25 Кажымов К.К. Кубеева З.Т. Проблемы развития культурно-досуговой 
деятельности……………………................................................................................ 

 
202 

26 Курманбаева Б.М.  Интерактивтік оқыту технологиялары арқылы жоо 
студенттерінің рефлексивтік құзіреттілігін қалыптастыру.................................... 

 
205 

27 Кдыргужина А.Н.   Осознание духовных ценностей через культурное 
наследие....................................................................................................................... 

 
209 

28 Көшкінов Ə. С.  Курманалин С.Б.     Алаш қозғалысының зерттелу 
мəселелері.................................................................................................................... 

 
214 

29 Курманова Ж.Б.,Волошинов А.В. Национальный язык как механизм 
социокультурных изменений казахского этноса....................................................... 

 
215 

30 Куспанов Н.С. Тоғызқұмалақ ойынының батыс қазақстан обылысында 
дамуы............................................................................................................................ 

 
219 

31  Құрманалин С.Б. Алаш тарихына қарсы бағытталған идеологиялық шабуыл 
(ХХ ғ. 20-30-жылдары)................................................................................................. 

 
222 

32 Қатарбаева Ж.Ж. Тарих сабақтарында оқушылардың функционалдық 
сауаттылықтарын қалыптастыруда сыни тұрғыдан ойлау модулін қолдану......... 

 
225 

33 Құмарова Ұ.Қ. Жemқорлыққа қарсы іс-қимыл мəселесі........................................ 227 
34 Құмарова Ұ.Қ., Умаргалиев М.К. Мəдени-тынығу мекемелерінің дамуының 

негізгі бағыттары......................................................................................................... 
 
230 

35 Лаубертс К.Ю., Келбетова Э.С.  Развитие общественных объединений в 
казахстане и их состояние в настоящее время……………………………………. 

 
233 

36 Медресов Б.А.  Оқыту үрдісін педагогикалық жетелеу жəне ынталандыру......... 238 
37 Мендигалиев Б.С.Сырым ауданы ауыл шаруашылығының территориялық 

дифференциясының факторлары мен жағдайлары.................................................. 
 
241 

38 Мендигалиева А. С.  Батыс Қазақстан облысы жағдайында астық  қоңызының 
биологиясы.................................................................................................................. 

 
245 

39 Мамаева А.Г., Курманалин С.Б.  Сұлтан Қаратай Нұралыұлының қазақ  Ұлт-
Азаттық қозғалысындағы қызметі............................................................................. 

 
250 

40 Мулдашева С.Б.   Тағылымды тарихи өлке.............................................................. 252 
41 Нариманова А.Ж. Бастауыш сыныпта информатиканы оқытуда мультимедиа 

құралдарын пайдалану................................................................................................ 
 
255 

42 Сабыр М.Б. А.Байтұрсынұлы көтерген білім беру саясаты.................................... 258 
43 Серикбайулы Н.Мeтoдикa выявлeния интepeсoв студентов колледжа  к 

спopтивным игpaм....................................................................................................... 
 
260 

44 Сатымова К.М. Лингвокультурные особенности сравнений и метафор с 
компонентом фауны и учет их перевода................................................................... 

 
264 

45 Сагитова А.Д.   Еуразиялықидеядан–еуразиялық интеграцияға........................... 266 
46 Сисекешова А. С. Кəмелеттік жасқа толмаған балаларға қарсы қылмыс 

түрлері........................................................................................................................... 
 
271 

47 Сериков Ж.С.Основные направления государственной идеологии “Мəнгилик 
Ел”.................................................................................................................................. 

 
276 

48 Садуақас Н.А., Садықова   І.Қ. Құдайберген  Жұбанов – полиглот ғалым............ 279 
49 Сатымова К.М. Кажимова А.Параллелизм как стилистический прием в 

рекламном тексте......................................................................................................... 
 
282 



321 

  

50 Сидахметов С.Е. Исатай-Махамбет көтерлісі алаш зерттеулерінде....................... 284 
51 Сүлейменова Д.Д. Алаш қайраткерлерінің білім саласындағы ағартушылық 

қызметтері: тіл мəселесі.............................................................................................. 
 
287 

52 Тілепбергенова Д.М.  «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пəні 
жəне үштілділік мəселесі............................................................................................. 

 
292 

53 Турдалиев Р.М. Аударыспақ спортының маңыздылығы мен облысымызда 
дамуы............................................................................................................................. 

 
295 

54 Табенова А.Фразеологические единицы как часть языковой картины мира......... 297 
55 Тресова А.Ж.Оренбургский меновой двор как центр пограничной торговли с 

казахами младшего жуза в работах российских исследователей xviii–xix вв……. 
 
301 

56 Тасжанова Г.Т Үш тілділік- бəсекеге қабілетті ұлт болудың негізі........................ 306 
57 Уракчинцева Г. В. Роль физической культуры в профессиональной и 

общественной подготовке студентов.......................................................................... 
 
308 

58 Хайрушин Ж.К.  Об одной дате в истории ( к 85-летию западно-казахстанской 
области)......................................................................................................................... 

 
312 

59 Сабыр М.Б. М.Əуезов шығармаларындағы елдік мүдде 314 

 
 
 
 
 
 



322 

  

 

 
«ЕАЭО шеңберіндегі үлттық экономиканың бəсекелестік деңгейін арттыру» атты  

халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 
МАТЕРИАЛДАРЫ 

17 наурыз, 2017 ж., Орал 
 

III бөлім 
 
 
 
 

МАТЕРИАЛЫ 
Международной научно-практической конференции 

«Повышение конкурентоспособности национальной экономики   в рамках ЕАЭС», 
17 март, 2017 г., Уральск 

 
Часть III 

 
 

MATERIALS 
of the international scientific and practical conference 

«Enhansing the competitiveness of national economy within EAEU» 
17 martc, 2017, Uralsk 

 
Part I ІІ 

 
 
 
 
 

 
 

Подписано к печати 17.05.2017 г. 
Формат А 4   Бумага листовая 80 м/г 

Объем 14. Заказ № 19 
Тираж 100 экз. 

 
Отпечатано в полном соответствии с качеством  

предоставленных авторами оригиналов 
 
 

В Западно-Казахстанском инновационно-технологическом университете 
г. Уральск, проспект Достык-Дружба, 194. 

 

 


