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2022 жылғы 11 ақпанда 

Орталық Қазақстан Академиясында өткен 

«Ғылым мен білім беруді дамытудың өзекті бағыттары» атты 

Халықаралық ғылыми - теориялық конференцияның ашылуында 

Орталық Қазақстан Академиясының бірінші проректоры 

з.ғ.д., профессор З.С. Токубаевтың 

сөйлеген сөзі 

 

Құрметті Халықаралық ғылыми-практикалық конференция қонақтары, әріптестер! 

Орталық    Қазақстан  Академиясының    «Әлеуметтік    -    гуманитарлық    пәндер» 

кафедрасының ұйымдастыруымен өтіп отырған филология ғылымдарының кандидаты, 

доцент, Орталық Қазақстан Академиясының ұйымдастыру және әлеуметтік істер 

жөніндегі проректоры Тлеубекова Ботакөз Тұрғамбайқызының 50 жылдық мерей тойына 

арналған «Ғылым мен білім беруді дамытудың өзекті бағыттары» атты халықаралық 

ғылыми - теориялық конференцияға қош келдіңіздер! 

Филология ғылымында өзіндік орны бар, болашақ педагог мамандарды даярлау, 

шәкірт тәрбиелеу мен оқыту ісін дамытуға үлкен үлес қосып жүрген белгілі жетекші 

ғалымдарымыздың бірі - Тлеубекова Ботакөз Тұрғамбайқызы 50 жасқа толып отыр. 

Саналы өмірін білім беру саласына арнаған ұстаз 1972 жылғы 12 ақпанда Қарағанды 

обылысы, Жаңа Арқа ауданы, Түгіскен селосында дүниеге келді. Түгіскен орта мектебін 

бітіріп, Жезқазған қаласындағы Жезқазған педагогикалық университетінің филология 

факультетінің «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына түсіп, осы оқу орнын үздік бітіреді. 

2009 жылы ф.ғ.д., профессор Мәуен Хамзиннің жетекшілігімен М.Әуезов атындағы 

Әдебиет және өнер институтында «Қазіргі қазақ романдарындағы қаһарманның рухани 

әлемі (ХХ ғ. 60-80жж.)» атты тақырыпта 10.01.02.- мамандығы бойынша ғылыми 

диссертациясын қорғап, филология ғылымдарының кандидаты атағын алды. Қазір 

Орталық Қазақстан Академиясында ұйымдастыру және әлеуметтік істер жөніндегі 

проректор қызметін атқаруда. 

Құрметті Ботакөз Тұрғамбайқызы! Қандай да бір лауазымды жұмыстарды 

атқарсаңыз да, оған асқан жауапкершілікпен, адал да ар тазалығымен қарайтынызды біз, 

әріптестеріңіз, жақсы білеміз. Сіз ғылым саласында еселі ғылыми ізденіспен еңбек 

етудесіз. Біз Сіздің кәсіби педагогикалық шеберлігіңіз бен әділдігіңізді, ғылыми ортадағы 

беделіңіз бен танымалдығыңызды құрмет тұтамыз және мақтан етеміз. 

Тлеубекова Ботакөз Тұрғамбайқызы отандық филология ғылымына зор үлес қосқан 

педагог, ұстаз. Соның бір айғағы, өзінің ғылыми еңбектерінен бастап, жетекшілік еткен 

шәкірттерінің бүгінгі білім берудің өзекті проблемаларына арналған жолдарынан 

байқаудамыз. Бүгінде ғылыми бағыт берген жүздеген шәкірттеріңіз республикамыздың 

түпкір-түпкірінде еселі еңбек етуде. Қазіргі уақытта елімізде қоғамдық өмірдің барлық 

саласында қызмет жасауда. Ұстаз мамандығын таңдап тер төгіп еңбек еткеніңізге аттай 30 

жыл өтіпті. Ойыма Б.Момышұлының «Ұстаз - ұлық емес, ұлы қызмет»деген сөзі оралады. 

Ал, ағартушы педагог Ы.Алтынсарин «Күнәнің ең үлкені - бала жанының нәзік пернелерін 

дұрыс сезіне алмайтындарға» деген сөзінен Сіз сияқты ұстаздардың бала тәрбиесінде 

басты тұлға екендігін көрсеткенін аңғаруға болады. Қиыны мен жеңілі, қызығы мен 

қуанышы мол болған ұзақ еңбек жолындағы өмірілік ұстанымыңыз — шындық. Мұндай 

ұстаным ұстазда болмаса, өмірлік көз қарасы дұрыс емес, ол жай ұстаз атын жамылып 

жүрген пенде деп айтар едім. Ал ұстаздардың ішінде қазақ тілі мен әдебиет пәні 

оқытушысының қазіргі қоғамымызда жүгі өте ауыр. Себебі болашақ ұрпаққа мемлекеттік 

тілді үйрету – қазақ тілі мамандарының міндеті деп есептеймін. Бұл міндетті жемісті 

орындау үшін, студенттің пәнге деген қызығушылығын артыру үшін Қазіргі қазақ 

романдарын зерттеумен айналысып жүрсіз. Осы тұрғыдан алғанда бүгінгі өткелі отырған 

конференцияны сондай ізденістердің жалғасы, болашақ шешімін табуды қажет ететін 

жаңа мәселелерді қоятын ғалым-ұстаздар мен практик-ұстаздар қатысып отырған басқосу 
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деуге толық негіз бар. Бүгінгі халықаралық конференцияның тақырыбы - «Ғылым мен 

білім беруді дамытудың өзекті бағыттары» дұрыс аталған. 

Мен бүгін өз жұмысын бастағалы отырған Халықаралық ғылыми- теориялық 

конференцияда ұлттық білім мен тәрбие берудің негізгі басымдықтары айшықталып, 

болашақтағы дамуына ғылыми-әдістемелік болжамдар жасалынады, сөйтіп келешекте 

зерттелетін жаңа проблемалар тұжырымдалады деген сенімдемін. 

Құрметті конференцияға қатысушылар!  

Сіздерге шығармашылық шабыт, творчестволық табыс, жұмыстарыңызға сәттілік 

тілеймін! 
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СЕКЦИЯ №1. БІЛІМ ЖӘНЕ ПЕДАГОГИКА 

СЕКЦИЯ №1. ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

 

Абдужалилов Санжарбек – Павлодар Педагогикалық университетінің 

магистранты (Павлодар Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі – профессор Аплашова А.Ж. 

 

ЖОО СТУДЕНТТЕРІНІҢ ТАНЫМДЫҚ БЕЛСЕНДІЛІГІН ДАМЫТУДЫҢ 

ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕРІ 

 

Танымдық белсенділік студенттердің білімге деген қажеттілігін қалыптастыру, 

кәсіби іс-әрекет дағдыларын игеру, білімнің тереңдігі мен беріктігін қамтамасыз ету 

шарты ретінде әрекет етеді. Оқу процесі студенттің танымдық белсенділігі жүзеге 

асырылатын және оқу-операциялық, жобалау және ұйымдастырушылық қалыптасатын, 

басқарылатын жүйе ретінде қарастырылады. 

Танымдық белсенділік мәселесі отандық философтардың (М.К. Мамардашвили), 

психологтардың (Б.Г. Ананьев, (С.Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, Г.И. Щукина 

және т. б.), педагогтар (Ю.К. Бабанский, А.А. Вербицкий, И.Я. Лернер, А.К. Маркова, К.Д. 

Ушинский, И.Ф. Харламов және т. б.) еңбектерінде қарастырылған. 

Психологияда белсенділік дегеніміз " адамның материалдық және рухани 

мәдениеттің байлығын иемдену негізінде әлемде әлеуметтік маңызды өзгерістер жасау 

қабілеті, ол шығармашылықта, ерікті актілерде, қарым-қатынаста көрінеді ...» 

Студенттердің белсенділігі, әдетте, олардың танымдық белсенділікке деген 

көзқарасынан көрінеді. Сонымен қатар, белсенділік оқу процесінің маңызды 

нәтижелерінің бірі ретінде әрекет етеді, бұл әлі де өзіндік "іске қосу механизмі". Іске қосу 

тетігі ретінде " белсенділік - бұл білім алушының жеке басының барлық аспектілерінің 

көрінісі: бұл жаңаға деген қызығушылық, жетістікке ұмтылу, таным қуанышы, бұл 

танымдық қайшылықтарды шешуге деген көзқарас. Бұл процестің түпкілікті нәтижесі 

ретінде белсенділік тұрақты қажеттілік, белгілі бір білім мен қызмет саласына деген 

қызығушылық, өзін-өзі тәрбиелеу және өзін-өзі дамыту қабілеті мен ұмтылысы, сонымен 

қатар адамның өмірлік белсенділігі процесінде Өзін-өзі ұйымдастыру дағдылары ретінде 

әрекет етеді. Белсенділік пен іс-әрекеттің түбегейлі айырмашылығы-бұл іс-әрекет пәннің 

қажеттілігінен, ал белсенділік тәуелсіз қызмет қажеттілігінен туындайды деп саналады. 

Танымдық белсенділікті зерттеудің барлық әмбебаптығымен екі негізгі бағытты 

ажыратуға болады: 

- танымдық белсенділік қызмет ретінде; 

- танымдық белсенділік қасиет, тұлға сапасы ретінде 

"Танымдық белсенділік" ұғымына ең терең талдауды Л.П. Аристова берді. Ол 

танымдық белсенділікті субъектінің айналадағы құбылыстар мен заттарға 

трансформациялық қатынасының көрінісі ретінде қарастырады. 

Өздеріңіз білетіндей, қажеттілік іс-әрекет процесінде, белсенділік-оны 

қанағаттандыру процесінде туындайды. Мұндай байланысты келесі схемамен көрсетуге 

болады: 

қажеттілік - іс-әрекет - белсенділік. 

Осылайша, танымдық белсенділік дегеніміз-тұлғаның мақсатты, күрделі 

қалыптасуы, ол әр түрлі факторлардың әсерінен алынады, бекітіледі және дамиды: 

субъективті (қызығушылық, табандылық, ерік, ынталандыру және т.б.), объективті 

(қоршаған орта жағдайлары, мұғалімнің жеке басы, оқыту әдістері мен әдістері). 

Зерттеу адамның танымдық белсенділігінде екі қағидат біріктірілгенін көрсетті: 

адамды "бейімділіктегі жаратушы" ретінде сипаттайтын табиғи және мәдени, бұл жеке 

тұлғаны қалыптастыру процесінде осы сапаның Мақсатты даму мүмкіндігін көрсетеді, 

сонымен қатар танымдық белсенділік адамда өмір бойы дамуы және өмірлік жоспарлар 
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мен тұлғалық көзқарастардың қайта бағдарлануына байланысты өзгеруі мүмкін, 

инновацияға дайындалуға ықпал етеді. 

Зерттеу танымдық белсенділікті дамытудың келесі кезеңдерін анықтауға мүмкіндік 

берді: 

- проблемалық жағдайды қою (студенттерді жағдаймен таныстыру, оны талдау, 

бөлектеу және қарама-қайшылықтарды түсіну); 

- проблемалық жағдайды шешу моделін құру және негіздеу (туындаған проблеманы 

олардың білімі негізінде шешу, зерттелетін проблеманың теориялық моделін құру); 

- құрылған модельді іске асыру (қабылданған шешімді нақтылау және түзету); 

- талдау (проблеманы шешу нәтижелерін бағалау); 

- рефлексия (практикалық іс-әрекетті түсіну). 

Танымдық белсенділікті дамытудың заманауи әдістеріне мыналар жатады: 

1.Мультиммедиялық құралдарды пайдалану. Бұл құралдар зерттелетін материалға 

эмоционалды және жеке қатынасты белсендіреді, болашақ мамандардың кәсіби ойлауын 

қалыптастыруға ықпал етеді. Видеокейс оқушыларды болашақ кәсіби қызметіне тән нақты 

проблемалық жағдайға түсуіне, оқытудың белсенді әдістерін қолдану және проблемалық 

жағдайды визуализациялау арқылы оқу материалын игерудің тиімділігін арттыруға, 

сабаққа қатысушылардың оқу процесіне эмоционалды қатысуын арттыруға ықпал етеді, 

топтық динамиканы арттырады, практикалық жағдайларды бейнекамералардың 

нақтылығы мен қысқалығы есебінен қолданыстағы оқу бағдарламаларына бейімдейді. 

Тікелей оқу аудиториясында практикалық дағдыларды қалыптастыру, оқыту акцентін 

құрғақ білімді беруден нақты дағдылар мен құзыреттерді тұжырымдауға көшіру, сабақты 

оның қатысушылары үшін қызықты өткізу, оқушының шығармашылық үшін өріс бере 

отырып, оқу процесіндегі рөлін күшейту 

2. Оқытудың интерактивті әдісі бола отырып, бастама көтеруге, теориялық 

ережелерді игеруде және практикалық дағдыларды игеруде тәуелсіздік сезінуге мүмкіндік 

беретін студенттер тарапынан оң көзқарасқа ие болатын кейс әдісін қолдану. Бұл әдіс 

экономика, менеджмент, персоналды басқару сияқты пәндерді оқытуда қолданылады. Іс 

проблемалық жағдайдан ерекшеленеді, өйткені ол студенттерге мәселені ашық түрде 

ұсынбайды, ал оқу процесіне қатысушылар оны іс сипаттамасында қамтылған ақпараттан 

оқшаулауы керек. 

Оқу процесінде кейспен жұмыс істеу технологиясы салыстырмалы түрде қарапайым 

және келесі кезеңдерді қамтиды: 

- оқушылардың кейс материалдарымен жеке өзіндік жұмысы (проблеманы 

сәйкестендіру, негізгі баламаларды тұжырымдау, шешімді немесе ұсынылатын әрекетті 

ұсыну); 

- негізгі проблеманы пайымдауды және оны шешуді келісу бойынша шағын 

топтардағы жұмыс; 

- шағын топтардың нәтижелерін жалпы пікірталасқа ұсыну және сараптау (оқу тобы 

шеңберінде). 

Кейс-әдіс келесі дағдыларды дамытады: 

- аналитикалық дағдылар (маңызды және маңызды емес ақпаратты ажырата білу, 

ақпаратты талдау, іздеу және ұсыну); 

- практикалық дағдылар (теорияны, әдістер мен принциптерді қолдану дағдыларын 

практикада қалыптастыру); 

- шығармашылық дағдылар; 

- коммуникативтік және әлеуметтік дағдылар(пікірталас жүргізу, басқаларды 

сендіру, өз көзқарасын қорғау, қарсыластарды сендіру, қысқаша, сенімді есеп құру); 

- интроспекция (басқалардың және өз пікірін талдау). 

3. Электрондық білім беру ресурстарын (ЭОР) әзірлеу. Ақпараттық технологиялар 

студенттерді оқу процесінің белсенді қатысушыларына айналдырудың табиғи жолын 

табуға көмектеседі. 
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Электрондық білім беру ресурстары (ЭҚЖ) деп бағдарламалық, ақпараттық, 

техникалық және ұйымдастырушылық қамтамасыз ету құралдарының, электрондық 

басылымдардың жиынтығы түсініледі. 

ЭОР келесідей жіктеледі: 

- демонстрациялық (зерттелетін объектілерді, құбылыстарды, процестерді 

визуализациялауға мүмкіндік береді, кез-келген білім беру ақпаратын көрнекі түрде 

ұсынуға мүмкіндік береді); 

- тренингтік (әр түрлі дағдыларды өңдеуге, өткен материалды қайталауға және 

бекітуге арналған); 

- диагностикалау және тестілеу (оқушының білімін, іскерлігін, дағдыларын 

бағалайды, білім деңгейін, жеке қасиеттерінің қалыптасуын, зияткерлік даму деңгейін 

белгілейді); 

- бақылаушы (оқыту нәтижелерін бақылау (өзін-өзі бақылау) процестерін 

автоматтандырады, оқу материалын меңгеру деңгейін анықтайды); 

- сараптамалық (оқу процесінің барысын басқарады, Оқу міндетін шешу кезінде 

пайдаланушы мен оқыту жүйесі арасында диалог ұйымдастырады); 

- коммуникативті (жергілікті және ғаламдық желілердегі кез-келген ақпаратқа қол 

жеткізу мүмкіндігін, оқу процесі субъектілерінің қашықтан интерактивті өзара 

әрекеттесуін қамтамасыз етеді). 

- есептеу (қарастырылатын процестер мен құбылыстардағы оқу экспериментінің, 

есептеулердің, өлшеулердің нәтижелерін өңдеу процестерін автоматтандыру). 

- сервистік (пайдаланушының компьютердегі жұмысының қауіпсіздігі мен 

жайлылығын қамтамасыз етеді). 

- бос уақыт (білім алушыларды тәрбиелеу және жеке дамыту мақсатында бос 

уақытты, сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыруға арналған компьютерлік ойындар және 

компьютерлік коммуникация құралдары). 

Осылайша, танымдық белсенділікті дамытудың ұсынылған әдістері студенттерге: 

* оқу ортасымен өзара іс-қимылда оқу мазмұнын белсенді меңгеру тәжірибесі; 

* тұлғалық рефлексияны дамыту; 

* төзімділікті дамыту; 

* оқытудың өзара әрекеттесуінің жаңа тәжірибесін игеру. 

Танымдық белсенділікті дамытудың заманауи әдістерін сауатты пайдалану оқу іс- 

әрекетінің қажеттіліктері мен мотивтеріне әсер етеді, ал белсенді танымдық іс-әрекет 

студенттердің жаңа мүмкіндіктерін ашуды қамтамасыз етеді, құзыреттілікті 

қалыптастырудың қажетті шарты болып табылады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 

1. Аристова, Л.П. Активность учения школьников [Текст] / Л.П. Аристова. – М.: 

Просвещение, 1968. – 192 с.. 

2. Байкова, Л. Передать студентам науку, а не только знания [Текст] / Л.Байкова// 

Альма-матер. – 2004. - № 2. – С.49-50. 

3. Горшкова, О.О. Формирование познавательной активности студентов 

техническихвузов как средство подготовки к инновационной деятельности [Текст] / О.О. 

Горшкова 

//Фундаментальные исследования. – 2006. – № 7 – С. 71-74 . 

4. Джамирзе, Н. К. Творческая активность как условие саморазвития студентов 

в образовательном пространстве вуза [Текст] / Н.К. Джамирзе // Вектор науки 

Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. - 2011. - 

№ 4. - С. 85-87. 

5. Дорофеев,А. Профессиональная компетентность как показатель качества 

образования[Текст] /А. Дорофеев //Высшее образование в России. - 2005. - № 4.–С.30-34. 
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6. Евстафьев, В. Об активизации познавательного процесса в условиях военного 

учебного заведения [Текст] / В. Евстафьев, Ф. Мельченко // Вестник высш.школы. – 

2002. - № 5. – С.51-52. 

7. Концепция модернизации российского образования [Электронный носитель] - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110982/ 

8. Кочетовская, Е. В. Субъектная активность студентов как показатель 

эффективности организации учебного процесса [Текст] / Е.В. Кочетовская // 

Современные наукоемкие технологии. - 2009. - № 7. - С. 92-93. 

9. Красовская, Н.Н. Формирование познавательной активности студентов в 

условиях инновационного обучения в системе университетского образовании (на 

примере специальности «Социальная работа») [Электронный носитель] / Н.Н. 

Красовская, Т.В. Тратинко – http://gisap.eu/ru/node/719 

10. Крючков, О. В. Сущностные и содержательные аспекты формирования 

познавательного интереса у студентов вузов в ходе преподавания гуманитарных 

дисциплин [Текст] / О.В. Крючков // Мир образования - образование в мире. - 2011. - № 4 

(44). - С. 32- 38. 

11. Меньшикова, Е.А. Психолого-педагогические аспекты развития 

познавательной активности детей [Текст] / Е.А. Меньшикова // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. – 2009. - № 5. - С. 112-115. 

12. Пидкасистый, П.И. Самостоятельная познавательная деятельность 

школьников в обучении. [Текст] / П.И. Пидкасистый // - М.: Педагогика, 1980. – 240 с. 

13. Психология. Словарь / Под ред. А.В. Петровского, М. Г. Ярошевского. — 

М.: Политиздат, 1990. – 494  с. 

14. Садыкова, Л. В. Развитие познавательной активности студентов через 

организацию проблемно-поисковой деятельности на занятиях по математике [Текст] / Л. 

В. Садыкова // Педагогика: традиции и инновации: материалы IV Междунар. Науч. 

Конф. (г. Челябинск, декабрь 2013 г.). – Челябинск: Два комсомольца, 2013. — С. 163- 

169. 

15. Соколов, А.В., Разнообразие в учебе стимулирует познавательную 

активность [Текст] 

/ А.В. Соколов // Специалист. – 2002. - № 12. – с.23-24. 

 

 

Абдыкадыр кызы Гулзада - аспирант Бишкекский Государственный Университет 

им. К.Карасаева (Бишкек, Република Кыргызстан) 

Научный руководитель - доктор экономических наук, и.о. проф. Калманбетова Г.Т. 

 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В КЫРГЫЗСТАНЕ 

 

Образование. К моменту установления советской власти в Кыргызстане его 

население было сплошь неграмотным. Школ было мало. Не развивалась письменность на 

родном языке. В сфере образования отсутствовали национальные кадры. 

Советская власть предпринимала все меры для увеличения количества школ и 

обучения детей школьного возраста. В 1924— 1925 учебном году распахнули двери около 

500 школ, в них обучалось свыше 32 тысяч детей. Но среди них было очень мало 

кыргызских детей. Из-за отсутствия учебников на родном языке кыргызские дети учились 

на казахском, татарском, узбекском языках. 

В создание учебников на кыргызском языке особенно большой вклад внесли видные 

просветители И. Арабаев и К. Тыныстанов. В 1924 году в Ташкенте издали первый 

напечатанный на кыргызском языке букварь — “Алиппе”, автором которого был И. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110982/
http://gisap.eu/ru/node/719
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Арабаев. В том же году из печати вышли 12 книг тиражом 28 тысяч экземпляров. Среди 

них были также учебники К. Тыныстанова по родному языку. 

Не хватало учителей. Для их подготовки были организованы педагогические 

кружки, курсы. Энтузиасты-просветители сами открывали школы и учили детей. 

Учительские кадры готовились в Туркестанском университете (в Ташкенте), в Алматы, в 

Москве. Но в высших учебных заведениях кыргызов было мало. 

Первыми представителями национальных учительских кадров были И. Арабаев, К. 

Тыныстанов, М. Байгазаков, А. Исаева, Э. Сутичеров, З. Кыдырбаев, А. 

Койгельдиев и другие. Большой вклад в становление и развитие школьного дела в 

Кыргызстане внесли русские педагоги Н. Ивановский, А. Лобанов, И. Локтионов, А. 

Сапожников. 

Поистине героическую и вместе с тем тяжелейшую долю первых учителей 

Кыргызстана, стремившихся приобщить кыргызских детей к знаниям, мечтавших об их 

прекрасном будущем, проникновенно описал Ч. Айтматов в своей повести “Первый 

учитель”. 

В 1925 году в Оше открылся одногодичный педагогический, а в Пишпеке и Караколе 

— сельскохозяйственные техникумы. 

В этом же году в Пишпеке начал работу Институт просвещения. Открылся ряд 

фабрично-заводских школ. За короткий срок в этих учебных заведениях прошли обучение 

тысячи представителей кыргызской молодежи. 

Ликвидация неграмотности. С увеличением числа учителей и специалистов 

началась работа по ликвидации неграмотности населения. В этих целях в Кыргызстане 

была создана специальная комиссия и добровольное общество “Долой неграмотность”. 

Большой вклад в дело ликвидации неграмотности внес и союз “Кошчи”. Особое внимание 

уделялось обучению грамоте крестьян, животноводов, женщин. Работали специальные 

школы, так называемые красные дома. В 1925 году 8 тысяч человек овладели грамотой. В 

1926 году было грамотным более половины населения СССР, в Кыргызстане — 15 про- 

центов. 

В 1928 году использовавшийся до этого времени кыргызским населением арабский 

алфавит был заменен новым алфавитом, основанным на латинской графике. Это внесло 

дополнительные трудности в развитие образования, особенно в процесс ликвидации 

неграмотности. Чтобы облегчить населению процесс овладения грамотой, кыргызские 

языковеды X. Карасаев, А. Шабданов и С. Нааматов написали учебные пособия с 

использованием латинского алфавита. 

В Кыргызстане развернулась настоящая борьба с неграмотностью под лозунгом 

“Грамотный! Обучи неграмотного” В 1930 году был организован специальный поход с 

целью ликвидации неграмотности. В этом году в школах ликбеза обучалось свыше 100 

тысяч человек. Начала выходить газета “Будь грамотным!” 

С 1934 года ликвидация неграмотности становится приоритетным направлением 

государственной политики. 

Развитие кыргызского языка тесно связано с именами известных ученых Б. 

Юнусалиева и К. Юдахина. Кыргызско-русский словарь, составленный К. Юдахиным, 

до настоящего времени высоко оценивается мировой научной общественностью. Он 

подготовил многих ученых-кыргызов, специалистов по кыргызскому языкознанию. 

Изучению полезных ископаемых Кыргызстана посвятил свою жизнь академик Муса 

Адышев, правнук известной Курманджан датки. Известный ученый в последние годы 

жизни возглавлял Академию наук республики и сделал многое для повышения авторитета 

кыргызской науки. 
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Адамова Арай, Абугалиева Самал - “Мағжан Жұмабев атындағы гимназия”КММ 

Бастауыш сынып мұғалімдері 

 

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚ: ЖАҢАРТЫЛҒАН 

БІЛІМ МАЗМҰНЫ 

 

Болашақ – білім мен ғылымға тәуелді болатыны айдан анық нәрсе. Қазіргі жас 

ұрпақтың білімі мен тәрбиесі қандай болса, елдің ертеңі де сондай дәрежеде болмақ. 

Сондықтан қоғам талабына сай, қоғамды көркейтетін, дамытатын, Қазақстан 

Республикасының ішкі және сыртқы істер байланысында мемлекеттің өркениеті 

үшінеңбек ететін, шетелдермен еркін ғылымим және мәдени қарымқатынастар жасай 

алатын, оқығанын өмірде қолдана алатын, ана тілін жетік білетін, ұлтжанды азамат 

дайындау – бүгінгі ұстаз қауымының басты мақсаты. Сауатсыздық дерті адамға кішкентай 

кезінен бастап жұғады. Әсіресе, бүлдіршінді жазу мен оқуға баули бастаған 1-ден 3- 

сыныпқа дейінгі аралықта пайда болады, яғни үшінші сынып білім алушысы ешқашан 

кітапқанаға бармаса, оқулықтан басқа ешқандай кітап оқымаса, тағы бір ертеңгі 

сауатсыздықтың дүниеге келгені. 

Ресми деректерге сүйенсек, мектеп жасындағы білім алушылардың 40% әдеби 

мәтінді түсінуге қиналатындығы дәлелденген. Олар мектептен білім алса да, қызмет 

жасауға келгенде қарапайым жазу үлгісін білмейтіндігін көрсеткен. Тіпті, олар әртүрлі 

жағдайда кездескен іс-қағаздарды (бланкіні) толтыра алмай, ондағы ақпараттың мәнісін 

түсіне алмапты. Жалпы барлық зерттеушілердің болжамы бойынша, адамдардың 

сауаттылық деңгейінің төмендеуі оларға дұрыс білім беріп, тиянақты оқытпаудан, 

оқырман болуға үйретпеуден болған көрінеді. Ендеше, бүгінгі күні функционалдық 

сауатсыздықпен күресу – тіл мамандарына жүктелген міндеттің бірі. Елбасы сөзімен айтар 

болсақ, “білім беру тек оқытумен ғана шектелмей, оны керісінше, әлеуметтік адаптация 

процесіне бейімдеу қажет”. 

«Функционалдық сауаттылық» ұғымы алғаш рет өткен ғасырдың 60-шы жылдары 

ЮНЕСКО құжаттарында пайда болды және кейіннен зерттеушілердің қолдануына енді. 

Функционалдық сауаттылық, кеңінен алғанда, білім берудің (бірінші кезекте жалпы білім 

беруді) көп жоспарлы адамзат қызметімен байланысын біріктіретін тұлғаның әлеуметтік 

бағдарлану тәсілі ретінде түсіндіріледі. Қазіргі тез құбылмалы әлемде функционалдық 

сауаттылық адамдардың әлеуметтік, мәдени, саяси және экономикалық қызметтерге 

белсенді қатысуына, сондай-ақ өмір бойы білім алуына ықпал ететін базалық 

факторлардың біріне айналуда. 

Сонымен Функционалдық сауаттылық дегеніміз- адамдардың әлеуметтік, мәдени, 

саяси және экономикалық қызметтерге белсене араласуы, яғни бүгінгі жаһандану 

дәуіріндегі заман ағымына, жасына қарамай ілесіп отыруы, адамның мамандығына, 

жасына қарамай үнемі білімін жетілдіріп отыруы. Ондағы басты мақсат жалпы білім 

беретін мектептерде Қазақстан Республикасының зияткерлік, дене және рухани 

тұрғысынан дамыған азаматын қалыптастыру, оның әлемде әлеуметтік бейімделуі болып 

табылады. Яғни, оқушылардың мектепте алған білімдерін өмірде тиімді қолдануына 

үйрету. Мұндағы басшылыққа алынатын сапалар: 

-белсенділік 

-шығармашылық тұрғыда ойлау 

-шешім қабылдай алу 

-өз кәсібін дұрыс таңдай алу 

-өмір бойы білім алуға дайын тұруы болып табылады. 

Бұл функционалдық дағдылар мектеп қабырғасында қалыптасады. 

Фyнкциoнaлдық сayaттылықты дaмытy Қaзaқстaн Рeспyбликaсының бiлiм бeрyдi 

дaмытyдың 2011-2020 жылдaрғa aрнaлғaн мeмлeкeттiк бaғдaрлaмaсындa нaқты 

көрсeтiлгeн. Oсығaн oрaй oқyшылaрдың фyнкциoнaлдық сayaттылығын дaмытy жөнiндe 
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ұлттық жoспaр қaбылдaнды. Қaзaқстaн Рeспyбликaсындaғы мeктeп oқyшылaрының 

фyнкциoнaлдық сayaттылығын дaмытy мaқсaтындa бiлiм бeрy мaзмұны жaңaрып, 

стaндaрттaр, oқy бaғдaрлaмaлaры мeн oқy жoспaрлaры, oқyлықтaр өзгeрдi. Oзық 

тeхнoлoгиялaр зeрдeлeнiп, тәжiрибeгe eнe бaстaды. Бұл ғaсыр тaлaбынa сaй бoлy дeгeндi 

бiлдiрeдi. Oсының нәтижeсiндe фyнциoнaлдық сayaттылықты қaлыптaстырy бaсты 

мiндeткe aйнaлды [1]. 

Қазіргі таңда білім беру саласында басты бағыт болып саналатын оқушылардың 

функционалды сауаттылығын қалыптастыру бастапқы деңгейде болып отыр. Бұған дәлел 

болған PISA-2009 нәтижелері және қазір қолданылып жүрген қазақстандық оқулықтардың 

талдау нәтижелері. ҚР БжҒМ бекіткен 1-11 сыныптарға арналған оқулықтарының таңдап 

талдауы жаттығулар мен тапсырмалар жүйесі пәндік білім мен білікке бағытталығанын 

көрсетті.Білімге құзыреттілік тұрғыдан қарауға негізделген оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын жеткілікті деңгейге көтеру үшін, әр пәннің мазмұнына түрлі өмірлік 

жағдайда әмбебап біліктер мен дағдыларға бағытталған кілтті құзыреттерді қалыптастыру 

компонентін енгізу қажеттілігі туындады 

Фyнкциoнaлдық сayaттылық-aдaмның сыртқы oртaмeн қaрым-қaтынaсқa түсe aлy 

қaбiлeтi жәнe сoл oртaғa бaрыншa тeз бeйiмдeлe aлyы мeн қaрымқaтынaс жaсaй aлy 

дeңгeйiнiң көрсeткiшi. Oлaй бoлсa, фyнкциoнaлдық сayaттылық тұлғaның бeлгiлi бiр 

мәдeни oртaдa өмiр сүрyi үшiн қaжeттi дeп сaнaлaтын жәнe oның әлeyмeттiк қaрым- 

қaтынaс жaсayын қaмтaмaсыз eтeтiн бiлiм, бiлiк, дaғдылaрдың жиынтығынaн құрaлaды 

[2]. Aл кeң мaғынaсындa oл тeк бiлiк пeн бiлiмдiлiк әлeмiнe бaрyдың жoлы ғaнa eмeс, oл– 

ұлттың, eлдiң нeмeсe жeкe aдaмдaр тoбының мәдeни жәнe әлeyмeттiк дaмyының өлшeмi. 

Oсындaй сaпaлық сипaты тұрғысынaн қaрaғaндa фyнкциoнaлдық сayaттылық жeкe 

aдaмды дaмытyдың тeтiгi рeтiндe қoлдaнылaды. 

Сayaттылық тұлғaның тұрaқты қaсиeтi бoлып тaбылaтындықтaн, фyнкциoнaлдық 

сayaттылық сoл тұлғa мeңгeргeн бeлгiлi бiр бiлiм-бiлiктeрдeн көрiнiс тaбaды. Өйткeнi 

фyнкциoнaлдық сayaттылыққa aдaм нaқты бiлiм aлy кeзeңдeрiнeн өткeннeн кeйiн қoл 

жeткiзeдi. Бұл oрaйдa бiлiм бeлгiлi бiр сayaттылық дeңгeйiн қaмтaмaсыз eтeтiн құрaл жәнe 

нaқты iс-әрeкeттeрдiң нәтижeсi рeтiндe қaрaстырылaды. Eндeшe, мeмлeкeттiк тiлдi 

oқытyдa бiлiмнiң түпкi нәтижeсi дeп сaнaлaтын құзырeттiлiктeрдiң бiртұтaс бiрлiгi 

рeтiндeгi фyнкциoнaлдық сayaттылықтың мәнiн, рөлiн aйқындayдың, oны мeктeп 

тәжiрибeсiнe eндiрyдiң yaқыт тaлaбымeн тoлық сaй кeлyi дe зeрттey тaқырыбының 

өзeктiлiгiн дәлeлдeй түсeдi. Фyнкциoнaлдық сayaттылық oқyшылaрдың сыртқы oртaмeн 

қaрым-қaтынaс жaсay қaбiлeтi, oқyшылaрдың өзгeрмeлi өмiргe бeйiмдeлyiнiң шaрты, 

oқyшылaрдың жeкe бaс қaбiлeттeрiн дaмытyдың тeтiгi, oқyшылaрдың әлeyмeттiк 

дaғдылaрын дaмытyдың нeгiзi, әлeyмeттiк-мәдeни дaмyының өлшeмi, бiлiм, бiлiк, 

дaғдылaрының құзырeттiлiккe ұлaсy жoлы [3]. 

Бaстayыш сынып oқyшылaрының фyнкциoнaлдық сayaттылықтaрын 

қaлыптaстырyдың психoлoгиялық жәнe пeдaгoгикaлық нeгiздeрiнe кeлeр бoлсaқ, 

бaстayыш сынып oқyшылaрының психoлoгиялық eрeкшeлiктeрi eскeрiлyi кeрeк. Oқy, жaзy 

сayaттылықтaрын қaлыптaстырyдa, eң aлдымeн, кiшi мeктeп жaсындaғы бaлaлaрдың 

oйлay мeн сөйлeyi мaңызды oрын aлaды. Бұл oрaйдa Ж.Aймayытoв, Б.В.Бeляeв, 

E.И.Пaссoв, Н.И.Жинкиндeрдiң oйлay мeн сөйлey сeкiлдi күрдeлi психикaлық құбылыстaр 

тyрaлы oй-пiкiрлeрi тaлдaнaды. Oй ұйымдaсқaн сөйлeсiм үдeрiсiнe aйнaлyы үшiн aдaм 

өзiнe қaжeттi үлгiнi, oйды дәл бeйнeлeйтiн сөздi тaңдaп aлaтын iштeй сөйлeyдiң 

кeзeңдeрiнeн өтyi тиiс. Oқyшылaрдың фyнкциoнaлдық сayaттылығын қaлыптaстырyдa 

iштeй сөйлey мeн сөйлeсiмнiң мәнiн нaзaрғa aлy oлaр oрындaйтын жaттығyлaр мeн 

тaпсырмaлaрды iрiктeyдe мaңызды рөл aтқaрaды. Oқытy үдeрiсiнiң нәтижeлiлiгi бaстayыш 

сынып oқyшысының физиoлoгиялық, психoлoгиялық нeгiздeрiн тeрeң бiлy мeн бaрлық 

oқy әрeкeтiн сoғaн нeгiздeyгe бaйлaнысты бoлaды [4]. М.Жұмaбaeв:«Сыртқы дүниeмeн, 

aдaмзaт тұрмысымeн жaңa тaныс бoлып кeлe жaтқaн aдaм бaр нәрсeнi бiлyгe, бaр бiлгeнiн 

eстe ұстayғa ұмтылaды. Eстiң қaтынaсyын қaтты кeрeк қылaтын 11 ғылымдaрды үйрeтyгe 
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қoлaйлы шaқ oсы. Бұл жaстa бaлaның мiндeтi oй жүгiртiп бiлiмдi iскe aсырy eмeс, бiлiмдi 

мoлaйтa бeрy; дaярлaй бeрy, бaр нәрсeнi eскe aлa бeрy»,- дeп, бaлaлaрдa жaсынaн бiлyгe, 

тaнyғa eрeкшe тaлпыныс пaйдa бoлaтынынa тoқтaлaды. 

Oқытy үдeрiсiндe пәндiк бiлiм, бiлiк, дaғдылaрды, яғни құзырeттiлiктeрдi мeңгeртyдe 

бaлaлaрдың жaс кeзeңдeрiнe сәйкeс пaйдa бoлaтын жeтeкшi әрeкeттeргe нaзaр ayдaрылды. 

Бaстayыш сыныптaн мeктeптiң oртa сaтысынa өтy кeзeңiндe бaлaлaрдың өзiн қoршaғaн 

aдaмдaрмeн қaрым-қaтынaсы жaңa aрнaғa түсeдi: дaрaлық сeзiмдeрi бaс көтeрiп, өзiн-өзi 

тaни бaстaйды. Бiлiм бeрyдe бұл мәсeлeлeр eскeрiлiп oтырyы тиiс. Бaстayыш мeктeп кeзeңi 

oқyшылaрдың oқy, қaрым-қaтынaс, eңбeк сeкiлдi жeтeкшi әрeкeттeр нeгiзiндe жaлпы жәнe 

eрeкшe қaбiлeттeрiнiң дaмyымeн сипaттaлaды. Oқy әрeкeтiндe oлaрдың жaлпы 

интeллeктyaлдық қaбiлeттeрi қaлыптaсa бaстaйды. Oлaрдың oқy әрeкeтiнiң өзiндiк 

eрeкшeлiктeрi жөнiндe Л.В.Выгoтский: «Бұл әрeкeттiң бaсты мaқсaты мeн нәтижeсi, яғни, 

бaлaның үлкeндeрмeн, сoндaй-aқ, өзiнiң құрдaстaрымeн әлeyмeттiк қaтынaсын 

қaлыптaстырy, әрi бұл yaқыттa өзiнe дeйiнгiнiң тәжiрибeлeрiн, oның iшiндe әлeyмeттiк 

қaтынaстың құрaлы бoлып сaнaлaтын сөйлey тәжiрибeсiн дe мeңгeрyi қaтaр жүрeдi»,-дeп 

тұжырымдaйды [4]. 

Қортындылай келе, оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруға 

бағытталған білім мазмұнын игерген оқушылардың білімдері мен біліктері өмірлік 

жағдаяттарда қолдана білуді, әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс істей білуді және алынған 

ақпараттарды сыни тұрғыдан бағалай білуді, өзінің болжамдарын ұсыну және зерттеулер 

жүргізу, өзінің ойын негіздей білуді; іскерлігі мен дағдыларын адами іс-әрекеттердің 

әртүрлі салаларында, сондай-ақ тұлғааралық қарым-қатынас пен әлеуметтік қатынастарда 

өмірлік міндеттерді шешу үшін пайдалануды қамтамасыз етеді 
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Алданыш Жайнагүл – №9 мектеп-лицейінің бастауыш сынып мұғалімі (Теміртау, 

Қазақстан Республикасы) 

 

БАСТАУЫШ СЫНЫПТА ОҚЫТУДА ТОПТЫҚ ЖҰМЫСТЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Ұлы Абай атамыз айтқандай, «Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек болуы - 

өмір сүрудің басты заңдылығы болса, осы үш асыл қасиетті балалардың бойына сіңіру- 

мұғалімнің міндеті екені даусыз. 

Ұстаздарға қойылатын талаптар: адамгершілігі жоғары, бәсекеге қабілеттілігі, 

педагогикалық шеберлігі. Осы айтылғандарды жинақтай келіп, ұстаз —зерттеушілік, 

дидактикалық-әдістемелік, әлеуметтік тұлғалы, коммуникативтілік, ақпараттық және тағы 

басқа құзыреттіліктердің жоғары деңгейімен сипатталатын рухани-адамгершілікті, 

азаматтық жауапты, белсенді, сауатты, шығармашыл тұлға болу керек. Бастауыш 
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сыныпта оқыту процесінде топтық оқытуды қолдану сабақты ұтымды жүргізудің тиімді 

тәсілі болып табылады. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы оқушыларға топтық 

жұмысты ұйымдастыру үшін оларға білім беру ордасын құру керек. Бастауыш сынып 

оқушыларын қарым-қатынасқа тарта отырып, жеке, жұппен, топтық және ұжымдық 

жұмыстарда жұмыс жасай білу керек. 

Бастауыш білім сатысында оқушылардың таным белсенділігін көтеру маңызды. 

Олардың білімді іздену, пікірталас, мәселелік жағдайларды шешу, жоба құру арқылы өз 

бетімен ұйымдастыра білуді қажет етеді. 

Іздесең -табасың, талаптансаң-жетесің, зейін салсаң -ұғасың дегендей бәсекеге 

қабілетті, сауатты да білімді ұрпақ тәрбиелеу. 

Топтық жұмыстар- білім алушылардың сабаққа зейінін аударып, білімге деген 

қызығушылық пен құлшынысын арттырады. 

Топ- қазіргі адамның қоғамдық өмірін ұйымдастырудың басты тәсілі, оның 

ажырамас қасиеті болып табылады. 

Топтық жұмыс кезінде оқушының белсенділігі артады. Әр оқушы топ мүшесі бола 

тұра өзінің топтағы орнын анықтай алады. Оқушылар арасындағы ынтымақтастығы 

артады. Топпен жұмыс жасау кезінде әрбір баланың топпен бірлесе жұмыс жасауға 

мүмкіндік туады. Бірлескен топтық оқытудың негізгі әрбір топ мүшесі өз ойын толық 

жеткізіп, келісімге, белгілі бір шешім қабылдауға болатындығында болып табылады. 

Топтық жұмыстың мақсаты: Топтық жұмыстарды ұйымдастыру оқушыларды шағын 

топтағы жұмысқа тарту, қызығушылықтарын арттыру мақсатында, әртүрлі сұрақтардың 

шешімін таба отырып, қызықты тапсырмаларды орындау. 

Сабақ мақсатына байланысты, олар топпен, жұппен жұмыс істеу арқылы өз 

жауапкершіліктерін сезіне отырып, өз ойларын еркін жеткізе алады. Сыныпта топтық 

жұмыс ұйымдастыруда оқушылардың белсенді болуы қажет. Топтық жұмыс жасау кезінде 

оқушылар өздерін еркін ұстап, бір-бірін тыңдай отырып, пікір алмасады. 

Топпен жұмыс кезінде топ мүшелері әр түрлі мәселелерді шешуге қатысады. 

Оқушылардың бойында өз топтарын жетістікке жеткізуге деген сезімдері қалыптасады. 

Барлығы біреу үшін біреу барлығы үшін принципін ұстанады. Топ мүшесі өзінің тобының 

артта қалмауына талпнады. Сыныптағы белсенділігі төмен балалар топтық жұмыс арқылы 

ашылып өзін жаңа қырынан көрсете бастайды және өзөзіне деген сенімділігі артады. 

Топтық жұмыстың ерекшелігі топ ішінде тапсырманың орындалуы әртүрлі деңгейде 

жүзеге асады, сол арқылы жаңа нәтижелерге жетеді: 

 Топ ішіндегі туындаған эмоцияналды әрекет кезінде оқушылар арасында 

жағымды байланыс болады. 

 Топпен жұмыс кезінде, диалог құру,өзгенің тыңдау, өзінің көзқарасын қорғау, 

түрлі сұрақтар қою арқылы қорытынды шығарады. 

 Топтық жұмыс оқушылардың танымдық қабілеттерін дамытып, қиындықтарды 

шешіп жеңіске жетеді. 

Топтық үйренушілерде ұжымдық сезім қалыптасып, бірлескен жұмыстың қызықты 

екендігін көрсетеді. 

Топтық жұмысты жүргізу кезінде сабақтарды ұтымды өткізудің бірі талқылау, 

талдау. 

Оқушылар берілген материалдарды біріге отырып, өзара көмектесу арқылы 

түсінеді.Топтық жұмыста сабақта оқушылардың жаңа қабілеті ашылады. Топ арасында 

ұстаз бен топ мүшелері арасында тығыз қарым-қатынас орнап және сенімділік 

қалыптасады. Топ ішінде кері байланыс жүзеге асады. 

Оқушылар топтық жұмыс арқылы көптеген ақпараттар алумен бірге, дидактикалық 

ойындар барысында жағымды көңіл күйге беріледі, тіл байлығы дамып, білімге деген 

белсенділігі артады. 

Ойлауды қажет ететін сұрақтар, проблемалар, ситуациялар төңірегінде талдау 

олардың ойлауын дамытады. Оқушылардан дұрыс жауап алу үшін, дұрыс сұрақ қойылуы 
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керек. Проблемалық сұрақтар балалардың ойлау қабілеттерін дамыта түседі. Балалар өз 

білімін сыныптастарымен бірге бағалай алады. Баға оқушының кемшіліктерін табу үшін 

емес, керісінше оның дамуына ықпал етуі керек. Сабақ соңында бағалаудың шынайы 

болуы үшін бірнеше критерийлерге топ басшысымен бірлесе отырып жауап беруі 

міндетті[3;3]. 

Топта жұмыс жүргізу кезінде мұғалім бағыттаушы қызметін атқарады. Бастауыш 

сыныпта мұғалім тарапынан баланы мадақтау талпындыру маңызды орын алады. Бала сол 

мақтауға лайық болуы үшін тырысады. Оқушылардың істеген жұмыстарын мадақтап 

балаға жеткізіп отырса, сабақта олардың жұмыстары қызықты болып белсенділігі 

артадыі[1;13]. 

Дәстүрлі сабақ кезінде мұғалім тек қана оқушының жауап беруіне ғана баға қойылса, 

жаңартылған бағдарламада оқушы мен оқушы, оқушы мен мұғалім болып баланың білімін 

формативті бағалау арқылы көтеруге болады. 

Топтау әдістерінің тиімділігі: 

 Топпен жұмыс жасағанда оқушылардың бірлесіп жұмыс жасауы талап етіледі. 

- Топпен жұмыс жасағанда оқушылардың бойындағы ашылмаған сапалары 

көрінеді, сабаққа деген ынталары артады. 

- Топтық жұмыста топ құрамы өзгеріп отырады. 

- Топ бірнеше адамнан бірігіп топталып отырады. 

- Жолдастық, достық сезім пайда болады. 

- Топтық жұмыста көмектеседі, белсенді болады. 

- Оқушының бойында ашылмаған жаңа қырлар ашылады. 

- Топ мүшелер арасында сенідімділігін байланыс орнайды. 

- Ойын үдерісінде жағымды эмоциялар болып, белсенділігі артады. 

- Оқушылардың сөздік қоры дамиды. 

- Бір-бірінен көмек сұрап,ортақ міндеттер шешіледі. 

- Әр түрлі ойлауды қажет ететін сұрақтар проблемалар, жағдаяттар шешіледі. 

- Бірін-бірінің сөзін, пікірін тыңдау. 

- Өз пікірін айту. 

- Уақытты үнемдеу. 

- Қабілеттілік. 

- Шапшаңдық. 

Тиімді топтық қарым-қатынас дегеніміз не? 

- Ретімен сөйлеу. 

- Ынта қойып тыңдау. 

- Ұсыныс білдіру және ұсыныс енгізу. 

- Ойларын айту, ортаға салу. 

- Талқылау, талдау, шешімді қабылдау. 

- Топтық шешім қорытынды шығару. 

Қорыта келгенде топтық жұмыс өзін-өзі мен басқаны танудың тиімді құралы болып 

табылады, оқушының дүниетанымы қалыптасады. Топтық жұмыста оқушылар өздерінің 

коммуникативтік дағдыларын тыңдай білу әр пікірді есту, ортақ шешім қабылдау 

басқалармен өзінің білгенімен идеяларымен ойларымен бөліседіі[2;5]. 

Сонымен қатар оқушылар тақырыпты толықтай меңгеруі үшін көрнекіліктерді 

тиімді пайдалануымыз керек: электронды оқулық, интернеттен материалдар жинақтау, 

интерактивті тақтамен жұмыс, тәжірибе жасау, өзін-өзі бағалау, бақылау жүргізу. 

Бастауыш сыныпта сабақты оқушыларды топқа бөліп, топпен және жұппен жұмыс 

істеу арқылы, оқушы бойында өзіне деген сенімділігі, және жауапкершілігі артып, өз 

ойын еркін жеткізе алатын, белсенді, өз алдына мақсат қоя алатын, ортада өзін еркін 

ұстайтын, бір-бірімен пікірлесе білетін, бір-бірін оқыта алатындығын байқадым. 

Топтық жұмыс оқушы мен белсенділігін арттыруда үлкен жетістікке жеткізеді. 
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Еліміздің ертеңгі болашағы жас ұрпақ болғандықтан оларға терең де, сапалы білім 

берудің жаңа   әдіс-тәсілдерін   құрастыру   бүгінгі   күннің   өзекті   мәселесі   болып 

отыр. Елімізде орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберінде білім беру үдерісінің 

құрылымы мен мазмұнына өзгерістер енгізілуде. Жаһандану   заманында   жас 

ұрпақтың жаңаша ойлау қабілетін, белсенділігін арттыру, білімге деген құштарлығын 

ояту, өмірінде оны қолдана білу, отансүйгіштік қасиетін одан әрі дамытуға бағыттау – 

ұстаздың басты міндеті деп білемін. 
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мектептердегі бастауыш сынып пәндері бойынша педагогика кадрларының біліктілігін 

арттыру курсының білім беру бағдарламасы. 2016ж 
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магистрі, аға оқытушы (Тараз, Қазақстан Республикасы) 

Гылычдурдыев Овезмырат - М.Х.Дулати атындағы Тараз Өңірлік 

Университетінің студенті (Тараз, Қазақстан Республикасы) 

 

ОҚЫТУ ҮДЕРІСІНДЕ ОҚУШЫЛАРДЫҢ СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУЫН 

ДАМЫТУДЫҢ МАҢЫЗЫ 

 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының білім жүйесінің стратегиялық мақсаты- 

берген білімді, дағдыларды меңгеретін, бәсекелестік қабілеті мол, шығармашылық 

бағытта жұмыс істей алатын, тың жаңалықтар ашатын, ойлау қабілетімен ерекшеленетін 

жеке     тұлға     қалыптастыру     үшін     қолайлы     жағдайлар     жасау     болып 

табылады. Оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуға ықпал жасау үшін біз 

олардың дербес ойлауын жандандыра түсуге тиіспіз. Шығармашылық әрекет өте күрделі 

үрдіс және ол адамға ғана тән. Шығармашылық қабілет әр баланың табиғатында болу 

мүмкін. Біздің міндетіміз- оқушыға оның бойында жасырын жатқан мүмкіндіктерін 

көрсету. Жалпы алғанда, оқушылардың шығармашылық қабілетін дамытуда 

түрлендірілген сабақтың берері мол. Оқушының белсенділігін арттыру, олардың іс- 

әрекетін басқару арқылы іздестіру, зерттеу, ой таласын туғызумен қатар, сабақты өмірмен 

ұштастыру, оқу материалының мазмұнын қоршаған ортаның өзгерістерімен, 

қозғалысымен, шындығымен үнемі байланыстыру- оқыту үрдісінің ең негізгі мақсаты. 

«Білім туралы» заңға сәйкес мұғалім оқушыға мемлекеттік стандарттың міндетті 

деңгейінен төмен түсірмей білім беруі тиіс, ал бұл үшін мұғалім оқытудың белгілі 

технологиясын игеруі қажет. Жаңа технологияны жүзеге асыруда мұғалім белсенділігі, 

шығармашылық ізденіс, өз мамандығына деген сүйіспеншілігі, шәкірттердің бағалауы 

ерекше орын алады. 

«Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» оқушылардың 

шығармашылық әрекетін қамтамасыз етуде алатын орны ерекше. Сын тұрғысынан ойлау 

әдісі оқушының еркін сөйлеуіне, өз пікірін айтуға, достарының ойын тыңдауға, 

жағдаяттарды шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты шешуге бағытталған 

бағдарлама. Сыни тұрғыдан ойлау дегеніміз - ой қозғай отырып, оқушының өз ойымен 

өзгелердің ойына сыни қарап, естіген-білгенін талдап салыстырып, білмегенін өзі зерттеп, 

дәлелдеп, өз бетімен және топпен, жұппен бірлесіп шығармашылық жұмыс жасау. 

Технологияның басты мақсаты – дамыта оқыту негізінде “Сын тұрғысынан ойлау арқылы 
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оқу мен жазуды дамыту” бағдарламасын іске асыру, балаларға терең білім беру. Бұл 

бағдарлама оқушылардың білім деңгейін көтеруде, балаларды шығармашылыққа баулуға, 

ойларын еркін айтуға, тез арада дұрыс шешім қабылдауға көмектесетін бірден – бір тиімді 

технология. 

Сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясы жұмыс жасағанда оқушылар өз 

алдына қойған сұрақтарға жауап іздеп, жан- жақты пікірлесіп, талдау жасап отырады. 

Яғни, оқушы санасын сол тақырыпқа байланысты ояту, ой шақыру, ойын тұжырымдау, 

қасындағы оқушымен пікірлесу топтасу. Сын тұрғысынан ойлау мәселесіне байланысты 

оқушылар өз пікірін еркін сөйлеу арқылы айтуға, ойын жеткізуге, оны дәлелдей алуға, 

сонымен қатар қасындағы оқушы пікірін де тыңдауға, сол пікірлерді салыстыруға, 

басқалармен жұмыс істеуге, қасындағы досына құрметпен қарауға, зер салып тыңдауға, 

мәдениетті, батыл сөйлеуге, топпен ортақтасып бір тұжырымға келуге мүмкіндік алады. 

Сын тұрғысынан ойлау оқушыларды қауымдастырып, жұмыс істеуге жетелейді, 

оқушылардың қызығушылығын оятады, барлық ескі ақпаратты басшылыққа ала отырып, 

мол ақпараттар ағынынан өзіне қажеттісін таңдап алады. 

Сын тұрғысынaн ойлay әдісі 2-дeңгeй бaғдaрлaмaсының жeті модyлімeн тығыз 

бaйлaнысты. Жeті модyльдің әрқaйсысын жeкe-жeкe aлып қaрaсaқ, бaрлығы дa сын 

тұрғысынaн ойлay әдісі aрқылы жүзeгe aсырылaды. 

Джон Дьюи білім беру саласында осындай зерттеуді бастаған алғашқылардың бірі 

болды,ол білім бағдарламасының оқушылардың ойлау дағдысын қалыптастыруға 

бағытталуы тек оқушылар үшін ғана емес,қоғам үшін және барлық демократиялық 

құрылыс үшін тиімді болатынын мойындады. Эдвaрд Глeйзeр (1941) сын тұрғысынaн 

ойлay қaбілeттілігі үш элeмeнттeн тұрaтындығын болжaп бeрді: 

1. Проблeмaлaр мeн мәсeлeлeрді шeшy кeзіндe өзінің тәжрибeсін қaлыптaстырy 

өрісінe кірeтін ойлay үдeрісін жүзeгe aсырy. 

2. Логикaлық зeрттey мeн ой жүгіртy әдістeрін білy. 

3. Бaлaлaр мeн eрeсeктeрдің сыни тұрғыдaн ойлayын дaмытyғa, проблeмaлaрды 

зeрдeлey жәнe шeшімдeрді жeкeлeй нeмeсe топтaрдa қaбылдayғa бaғыттaлғaн зaмaнayи 

білім бeрy бaғдaрлaмaсы aтaлғaн үш нeгізгі элeмeнткe сүйeнeді.Сонымен қатар сын 

тұрғысынан ойлау «оған белгілі бір қорытындыларды қалыптастыруға мүмкіндік беретін 

дәлелдер тұрғысынан кез келген ұстанымды немесе болжанатын білім нысанын зерделеу 

үшін табанды күш жұмсауды» қамтиды деп пайымдайды.Сын тұрғысынан ойлау –өз ойын 

бағалау ниетінің болуы және оны істей білу,ол кез келген субьект үшін қалыпты болып 

табылатын шыншыл ашық дәйекті талдау жасауға қабілетті, білімқұмар,өзі мен өзгенің 

пікіріне сеніммен қарайтын және шешім қабылдауда парасатты болу ниетін дамытуды 

көздейді. 

Сын тұрғысынан ойлау технологиясының негізгі мақсаттары: 

- Тек қана оқуда емес, өмірде де оқушылардың ойлау қабілеттерін дамыту; 

- Өздігінен дұрыс шешім қабылдай білетін тұлғаны дамыту; 

- Ақпараттарен жұмыс істей білетін шығармашыл тұлға қалыптастыру; 

- Құбылыстарды жан-жақты талдап саралай білетін сыншыл тұлға тәрбиелеу. 

Негізі сабақтың үш құрылымын сақтаудан тұрады: 

- ой қозғау; 

- мағынаны ажырату; 

- ой толғаныс. 

Сабақта белгілі қағидалар сақталынуы қажет. Ол үшін тақырып бойынша оқытушы – 

оқушыларға тапсырманы орындауға уақыт белгілеуі, сенім көрсетуі, қолдауы және бағыт 

беріп көмектесуі қажет. 
1. Топ тақырып бойынша тапсырма алады 

2. Топтың әрбір мүшесі ізденеді 

7. Ой тұжырымдайды 
8. Берілген тапсырманы қорғайды 
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6. Кесте толтырады 

5. Түйінді мәселені айқындайды 

4. Топта тақырыпты талқылайды 
3. Тапсырма бойынша ақпарат жинайды 

Сын тұрғысынан ойлау негізінде құрылған сабақта тек жақсы оқитын оқушылар ғана 

белсенді жұмыс істеп қана қоймай, барлық баланың дамуы үшін қолайлы жағдай туғызып, 

қабілеті жеткен жерге дейін еңбек етуі ойластырылса, әр оқушының оқуға деген 

қызығушылығы артатыны даусыз. Сондай ақ «Сын тұрғысынан ойлау» технологиясына 

негізделген сабақ оқушының ой-өрісін дамытып, жан-жақты, терең білім алуына жағдай 

жасап қана қоймай, оқушы бірде басқаға көмектессе,бірде басқаның көмегін өзі алады. 

Оқушы білімді өз ізденісімен, өз біліктілігімен алады, іскерлік дағдылары қалыптасып, 

артады. СТО бағдарламасы негізінде өткізілген сабақтар оқушының тақырыпты толық 

меңгеруіне, өз бетінше жұмыс жасауына және уақыт үнемдеге өте ыңғайлы. Бұл 

технологияны пайдалану жеке тұлғаның ойлау қабілетін дамытуға, эстетикалық тірбие, 

коммуникативтік қабңлеттерңн шыңдауға, қолайлы шешім қабылдай алуға, ең бастысы, 

білім сапасын арттыруға негіз болады. 

Нәтижесінде: 

- оқушы еркін сөйлеп, өз ойын жасқанбай айтуға үйренеді; 

- жұппен, топпен жұмыс істей отырып, бірін-бірі сыйлауға, шешімі 

табылмай жатқан мәселені ақылдасып шешуге ұмтылады; 

- бірін-бірі оқытуға және дамытуға үйренеді; 

- жағымды қарым-қатынасқа бейімделеді; 

- ойы сараланған, дарынды, шығармашыл тұлға қалыптасады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 

1. Шакирова, Д.М. Технология формирования критического мышления 

старшеклассников и студентов/ Д.М. Шакирова// Педагогика. - 2010.- №9.- С.72-77. 

2. Н.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауы. - 2012ж, 14 желтоқсан 

3. Г.Ақпанбетова. Сабақта жаңа технологияны қолдану. №3, 2010ж. 

 
 

Байкенова Мадина – Жезқазған бизнес және көлік колледжінің қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің оқытушысы (Жезқазған, Қазақстан Республикасы) 

 

БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ОЙЛАУ ІС-ӘРЕКЕТТЕРІН ДАМЫТУ 

 

Қазіргі уақытта білім беру жүйесінің ерекшелігі - баланың тұлғалық дамуына 

бағытталған жаңа оқыту технологияларын дамыту. Әлемнің әр түрлі елдерінде, АҚШ- та, 

Ұлыбританияда, Бельгияда, Ресейде және т.б. мемлекеттерде жүргізілген зерттеулер 

нәтижесінде оқытудың технологиялық тәсілінің тиімділігі дәлелденген. 

«Технология» - грек сөзінен аударғанда “техно”- өнерпаздық, шеберлік; “логос” ілім 

деген мағынаны білдіріп, педагогикалық шеберлік, өнерпаздық, іскерлік мазмұнын 

айқындайды. 

«Педагогикалық технологиялар- бұл ілімнің басымды мақсаттарымен біріктірілген 

пәндер мен әдістемелердің, оқу- тәрбие процесін ұйымдастырудың өзара ортақ 

тұжырымдамасымен байланысқан міндеттерінің, мазмұнының, формалары мен әдістерінің 

күрделі және ашық жұйелері, мұнда әр позиция басқаларына әсер етіп,ақыр аяғында 

студенттің дамуына жағымды жағдайлар жиынтығын құрайды.»[2; 12] 

Қазіргі таңда «технология» туралы 300-дей анықтама бар, бұл тәжірибеде кеңінен 

қанат жаюына ықпалын тигізуде. Тіптен ҚР «Білім туралы» Заңында оқыту формасын, 

әдістерін, технологияларын  таңдауда көп нұсқаулылық қағидасы бекітілген, бұл  білім 



18  

СТО 

интеграциялық дамыта 

Технология 

Даралап, 

саралап 
ұжымдық 

модульдік 
жобалап проблемалық 

беру мекемелерінің мұғалімдеріне, педагогтарына өзіне оңтайлы нұсқаны қолдануға, 

педагогикалық процесті кез келген үлгімен, тіпті авторлық үлгімен құруға мүмкіндік 

береді.[1; 14] 

В. Монаховтың анықтамасы бойынша, технологияның мақсаты- студенттің 

шығармашылық деңгейін көтеру болып табылады. Қазіргі кезде технологияның түрлері 

білім беру жүйесінде кеңінен таралған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сын тұрғысынан ойлау - сынау емес, шыңдалған ойлау. Қазіргі мол ақпараттар 

заманында студент өзіне қажетті мазмұн мен мәліметті таңдап, талғай білуге дағдылану 

керек. Әрі болашақта кездесетін қиындық пен кедергілерді де еңсеруге, кездескен 

проблемаларды шешуге байыпты, батыл шешімдер қабылдауға әзір болғаны жөн. Студент 

ұтымды әдістерді пайдалану арқылы өзінің білімге деген ынтасын ұштайды, таным 

көкжиегі кеңейеді. Бірте-бітре оқытушының дәрісін жалыға тыңдаушыдан, белсенді 

ізденімпаз тұлғаға айналады. 

Жүсіпбек Аймауытов “Сабақ беруді жай үйреншікті шеберлік емес, ол үнемі 

жетілдіруді қажет ететін, үнемі жаңаны табатын өнер” деген. 

АҚШ- та мектепке өзгеріс әкелетін іс-әрекеттерді зерттеуге 25 жыл уақыт кеткен. 

Бұл зерттеулер Вирджиния мен Лузианада өткен. Кейіннен бұл инновациялық оқыту 

әдістері табысты түрде басқа мектептерге енгізіле бастаған. Мұндай әдіс ұстаздар мен 

шәкірттер сеніміне ие болып, шәкірттердің ойлау, сөйлеу, жазу процестеріне өзгеріс 

әкелген. 

“СТО” технологиясын тәрбиеге енгізген американдық ғалымдар Женни Стил, 

Куртис Мередит, Чарльз Темпл. Бұл технологияның философиясы мен теориясы ресейлік 

ғалым Л.С.Выгодский мен американдық ғалым Джон Дьюидің еңбектеріне сүйеніп 

жасалынған. 

Сын тұрғысынан ойлау сабақтары және кез келген осы бағдарлама негізіндегі 

жасалатын шаралар студенттердің өз бетінше тұжырым жасау, қорытындыға келу, 

құбылыстар арасынан тиімдісін таңдай білу, мәселені шеше білу, пікірталас жүргізе білу, 

басқалармен қандай деңгейде болса да қарым-қатынас жасай білу, қажет жерде өз 

көзқарасын өзгерту, топ алдына шығып, өз тұжырымын айта білу, ойын қорғай білу 

қабілетін дамытады. Осының бәрі әрбір студенттің өздігімен білім ала білуін, сын 

тұрғысын ойлау іскерлігін, зерттеу жұмыстарын жасауға мүмкіндігін ашады. Студент пен 

оқытушы арасында өте жақсы ынтымақтастық орнайды.[3; 5] 

Оқытушы: 

Студенттің дербес таным іс-әрекетін кіргізуші 
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Студенттің жеке ізденіс 

шығармашылық деңгейінің 

қалыптасуына ықпал етеді 

Ақпараттық құзіреттілігі 

Өзгенің пікірін тыңдай білу 
арқылы 

өзіне- өзі баға беруі, 

өзін- өзі тануға 
итермелейді. 

 
Студенттің өз ойын, пікірін 

топта талқылауға үйренуі 

Шешімге келу құзіреттілігі 

 
Студенттің топта жұмыс 

істеу қабілеті артты, 

коммуникативті 
құзіреттілігі 

Студенттердің ойлау іс- 
әрекеттерін 

белсендірудегі 

“СТО” технологиясының 
тиімділігі 

Коррекция жасайды 

Ықпал етуші, көмекші, ақылшы 

Психологиялық жағымды ахуал 

Эмоция тудырушы 

Мадақтаушы 

Студент: 

Ізденуші, зерттеуші 

Табушы, жаңа өнім жасаушы 

Білімді өз бетімен алушы 

Өзін-өзі, достарын тексеруші 

бағалаушы, сараптаушы 

«СТО» технологиясының стратегияларын өз практикамда қолданған кезімде 

ҚЫЗЫҒУШЫЛЫҚТЫ ОЯТУ- МАҒЫНАНЫ АЖЫРАТУ- ОЙ ТОЛҒАНЫС кезеңдерін 

тиімді ұйымдастырамын. 

Қызығушылықты ояту кезеңінде қолданылатын әдістер студенттердің тақырыпқа 

байланысты бұрынғы алған білімдерін қолданып, қайта жаңғыртып, естеріне түсіруін 

қажет етеді. Бұл кезеңде ассоциациялар жүйесін құрастыру – «Кластер» стратегиясы, «Ой 

шақыру» т .б. стратегияларын қолданамын. 

Мағынаны ажырату кезеңінде оқушылар тақырыпқа ене отырып, оның негізін 

ашады. Бұл жаңа материалдың мағынасын ашу үшін мәтінмен жұмысты әр түрлі - топтық, 

ұжымдық т.б. түрде ұйымдастырамын. Мұнда «Insert», «ЖИГСО-1» стратегияларын 

қолдану өте тиімді. «Қызығушылықты ояту» және «Мағынаны ажырату» кезеңдерінде 

қолданылған стратегиялар «Ой толғаныста» шарықтау шегіне жетеді. Негізгі жұмыс 

аяқталғаннан кейін негізгі мәтінмен жұмыс барысында алған білімдерін «ой толғанысқа» 

салады. Осы мақсатта «5 жолды өлең құрастыру», «Эссе жазу», «Негізгі идеяны суреттеу» 

стратегияларын қолданамын. Бұл аталған стратегиялар студенттердің белсенді түрде 

ойлануына қозғау салады. 
 

«СТО» технологиясының оқу процесінде ұйымдастырылуы студенттің даму 

психологиясын, әр студенттің сабаққа қатысуын, ынтасын да бақылай алады. 

Студенттің өзінің жеке тұлға ретінде сезінуін, елінің сенімді азаматы болуына, алға 

қойған мақсатын оның білуіне көмектесетін-бұл ойлау процесінен тұратын жобаның 
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алатын орны ерекше. Ал құзіреттілігі дамыған студент келешекте кәсіби маман болатыны 

анық. 

Қорыта келгенде, «Өркениеттіліктің басты міндеті- адамды ойлай білуге үйрету» - 

деп Эдисон айтпақшы, студенттердің қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында ойлау іс- 

әрекеттерін белсенді етуде жаңа технологиялардың маңызы ерекше, себебі бұл 

педагогикалық технологиялар студентті дербес ізденіске, білімді өз бетімен алуға, 

өздігімен дамуға пәрменді ықпал жасайды. Оның ішінде студенттің өзін – өзі тануы мен 

«Мен» менталитетін жетілдіруге жағдай жасалынады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 

1. Бітібаева Ж. Оқушыларды ғылыми жұмысқа баулу жолдары // Қазақ тілі мен 

әдебиеті журналы № 3. 2015// 

2. Жанпейісова М.М. Модульдік оқыту технологиясы оқушыны дамыту құралы 

ретінде. Алматы,2006. 5-бет. 

3. Момынқұлова А. Сыни ойлау – жаңаша оқыту философиясы. //Педагогика, 

2017ж.// 

 
 

Байкенова Назира - Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің «Қоғамдық тамақтандыру 

және сервис колледжі» МКҚК, жоғары санатты ағылшын тілі пәнінің оқытушысы, 

гуманитарлық ғылым магистрі (Нұр-Сұлтан, Қазақстан Республикасы) 

 

АҒЫЛШЫН ТІЛІ САБАҒЫНДА ОҚУ МЕН ЖАЗУ СЫН ТҰРҒЫСЫНАН 

ОЙЛАУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫ ҚАБІЛЕТІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Тіл - адамдар арасындағы қарым - қатынастың аса маңызды құралы ғана емес, 

ойлаудың, дүниетанымның, рухани мәдениетті жасаудың, ұлттың ұжымдық тәжірибесін 

жинақтаудың, сақтаудың құралы. Жас ұрпақты тәрбиелеу, оларға білім мен ғылымды 

үйрету тіл арқылы жүзеге асады. Оқу процесін гуманизациялауды, жаңа технология мен 

озық тәжірибемен сабақтастыра зерттеу - бүгінгі күн талабынан туындап отырған білім 

беру жүйелерінің алдында тұрған ең маңызды міндеттерінің бірі. Қазіргі қоғам 

сұранысына сай білімді, шығармашылықпен жұмыс жасайтын, өзін - өзі дамытып 

жетілдіре алатын жеке тұлға тәрбиелеуге аса назар аударылуда. 

Елімізде жүріп жатқан ауқымды өзгерістердің мәнін әділ пайымдау бәрінен бұрын 

жастарды тәрбиелеп отырған мұғалімдерге үлкен жауапкершіліктер жүктейді. 

Шәкірттеріміз ертеңгі күн әлем кеңістігіне еркін ену үшін білім беру жүйесі 

халықаралық деңгейге көтерілуі керек. Осы мәселені жүзеге асыру бағытында «Сыни 

ойлауды оқу мен жазу арқылы ағылшын тіліне қызығушылықтарын дамыту» жобасын 

ағылшын тілі сабақтарында қолдану өте тиімді. 

Сондықтан да ХХІ ғасырда ағылшын тілі мұғалімдеріне қойылатын талаптар 

ауқымы үлкен: 

1. Оқушының зиялы, интеллект ретінде және сезімтал жан болып өсуіне, оның 

шығармашылық қабілеттерінің дамуына көмектесу; 

2. Оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттыру, оларды өмір бойы дербес 

оқуға, өз бетімен ізденіп білім алуға дайындап, білімнен өзіне қажеттерін ала білуге 

дағдыландыру; 

3. Оқушының өзге тілді үйреніп жатқан ел мен оның мәдениетіне, біліміне, өнеріне 

деген өз көзқарастарын қалыптастыру, сол тілге деген қызығушылықтарын арттыру; 

4. Өздерінің қабілеттеріне, мүдделеріне орай тілін үйреніп жүрген ел өкілдерімен 

байланыс орнатып, оны түрлі қарым- қатынас жағдайларында ары қарай дұрыс жауап 

беруге үйрету. [1;3] 
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Осыған орай «сын тұрғысынан ойлау» технологиясын ағылшын тілінде қолдану 

тиімді. Ауыз- екі сөйлесіп, түсінісе білу болашақ мамандық үшін қажет. Осы орайда 

ағылшын тілінде коммуникативтік біліктілікті қалыптастыру үшін әр-түрлі тиімді жолдар 

техналогиялар қолданылады. Олай болса ағылшын тілін сын тұрғысынан оқыту 

бағытымыз бүгінгі күн талабына әбден сай жайт. 

Әрбір сабақ басынан аяғына дейін балаға деген мейірімге толы болуы керек. Осы 

бағытта Ш. А. Амонашвили : «Білім ошағындағы әрбір күн, әрбір сабақ мұғалім 

тарапынан оқушыға сыйлық болуы керек. Әрбір оқушының мұғалімімен тілдесуі бала 

бойына қуаныш пен өмірге құлшыныс беруі тиіс» деген. Сондықтан да әрбір ағылшын 

тілі сабақтары қызығушылықты ояту, ой ашардан басталады. [2;20] 

Күн сайын өткізетін сабақты жоспарлау кезінде сабаққа қолданылатын 

көрнекіліктерді эстетикалық талапқа сай, білім алушы қызығатындай дәрежеде даярлау 

қажет. Тірек плакаттарды топтық жұмысқа қолдансақ, тірек схемалары жасалған парақтар 

жеке білім алу жүргізілетін жұмыстарға арналып жасалады. Яғни бұл тірек схемалары 

жеке оқушыларға үлестіріліп беріледі. Оқушы схема бойынша ауызша, жазбаша түрде 

жұмыс жасайды. [5;25] Берілген тірек сөздерді қолдана отырып, ойды жарыққа 

шығарады. Яғни сабақта тірек схема коммуникацияны, оңай іске асырады. Балалар 

тарауға, тақырыпқа қатысты әңгімені схемада көрсетілген тірек сөздерді пайдалана 

отырып сұраққа жауап береді немесе, әңгімелейді. Басқа пәндермен қатар шет тілі 

сабағында тірек схема қолдану өте тиімді. [3;15] Сын тұрғысынан оқытудын тағы бір 

тәсілі ол «Био поэмасы»: 

1. Аты 

2. 3-4 сын есім ( өзіңізді суреттейтін) 

3. Өмірге көз-қарасыңыз 

4. 2-3 сіз ұнататын заттар 

5. 2-3 сіздің сезімдеріңіз 

6. 2-3 сіздің қорқыныштарыңыз 

7. 2-3 сіздің жеткен жетістіктеріңіз 

8. 2-3 армандап жүрген істеріңіз 

9. Қай елдің азаматысыз 

10. Тегіңіз 

Білім алушылармен жан-жақты танысқанымыздан соң ассоциация әдісі арқылы 

тақырыпты талдаймыз, мысалы «Жанұя» сөзін айтқанда қандай ойлар пайда болады. Әр 

білім алушы өзінің ойына келген сөздермен «жанұя» сөзін сипаттайды, суреттейді. 4;12] 

«Майкл Джексонның жанұясы» мәтінмен жұмыс уақытында стикерлер дайындау 

арқылы білдім. 

٧ білемін 

+ үйрендім 

- білмедім 

? сұрақ 

Текстін әр қызыл жолынан кейін қойылады. 

INSERT (өздігінен диалогтарын және оқығандарын ойға салу) әдісі арқылы мәтінді 

қорытындылаймыз: 

 
Не білдік? Не үйрендік? Немесе 

  Өз пікірлерін, толықтыруларын 
жазу 

 

Рефлексия 

Өздерінің жанұялары жайлы қорытынды қысқаша 100 сөзден тұратын «Эссе» 

құрайды. 

Сабақты бағалау келесі кесте бойынша өтеді мысалы: 
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өзім қарсыласым оқытушы қорытынды 

4 3 4 4 
 

Сын тұрғысынан ойлау сабағы: 

1. Ой ашар (ассоциация, миға шабуыл, кубик және т.б әдістер арқылы 

орындалады). 

2. Іске асыру (инсерт, кластер әдістері арқылы іске асады). 

3. рефлексия (қорытындылау және білімдерін бағалаудан тұрады). 

Қорыта келгенде «Сыни ойлауды оқу мен жазу арқылы ағылшын тіліне 

қызығушылықтарын дамыту» жобасын тіл сабақтарында қолдану өте тиімді, өйткені 

оқушылар өз ойын ашық айтудан сескенбейді және осы ойын айту үшін жаңа сөздерді 

үйренуге талпынады. Сондай-ақ сабаққа деген қызығушылығын арттырады, өйткені олар 

өз пікірлерімен басқалармен алмаса алады. Әрбір білім алушы шығармашылық тұрғыда 

жұмыс істейді, өйткені сабақ соңына білім алушылар рефлексия арқылы өз ойларын не 

ауызша, не жазбаша күйде жеткізеді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 

1. «Қазақстан мектебі» журналы. № 6, 2010. 

2. Абсатова М. А. «Қазіргі педагогикалық технологиялар» — Алматы, 2006ж. 

3. Мектептегі шет тілі. 

4. Верещагина И.Н.,Рогова Г.В. «Методика обучения английскому языку на 

начальном этапе в общеобразовательных учреждениях.» 

5. Play and Learn.№7\2006 

 
 

Беккулова Айнаш – Қарағанды облысы денсаулық сақтау басқармасының 

«Облыстық психикалық денсаулық орталығы» ШЖҚ КМК-ның оқытушысы 

Жетпісова Айшуақ – г.ғ.м., Орталық Қазақстан Академиясының оқытушысы 

Шарипова Гульназым – з.ғ.м., Орталық Қазақстан Академиясының оқытушысы 

 

ОҚЫТУДЫҢ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ 

ТИІМДІЛІГІ 

 

Бүгінде білім - қоғамның әлеуметтік-экономикалық, интеллектуалдық және рухани 

дамуының стратегиялық бағдары ғана емес, сонымен қатар біздің қоғамымыздың 

қауіпсіздігінің кепілі. Оқыту үрдісінде жаңа технологияны қолдану аса қажетті 

педагогикалық мәселелердің шешімдерін табуға, ой еңбегін арттыруға және оқу процесін 

тиімді басқаруды қамтамасыз етеді. Жаңа технологияларды оқыту үрдісінде қолданудың 

негізгі ерекшелігі ол оқытушылар мен студендентерге өз бетімен және бірлесіп 

шығармашылық жұмыс жасауға көп мүмкіндік береді және оны педагогикалық мақсатта 

пайдалану оқушылардың зердесіне, сезіміне, көзқарасына әсер ете отырып оның 

интеллектуалдық мүмкіншіліктерін арттыруға көмектеседі. 

Әлемдік білім беру кеңістігіне ену мақсатында еліміздің білім беру жүйесіне қазіргі 

уақытта көптеген өзгерістер енгізілуде. Осыған орай республикамыздың оқу 

орындарындарының оқу үрдісіне инновациялық технологияларды енгізу белсенді түрде 

қолға алынып жатыр. Жеке тұлғаның қалыптасуын қамтамасыз ететін деңгейлеп-саралап 

оқыту, сын тұрғысынан ойлау, ақпаратты-коммуникациялы оқыту, модульді оқыту 

технологияларының негізгі қағидалары -балаға ізгілік тұрғысынан қарау, оның өз бетімен 

білім алуына ықпал ету, қоғамдық-саяси өмірге белсене араласуға қабілетті, өзіндік 

пікірін анық, жүйелі жеткізе алатын жеке тұлға қалыптастыру. 
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Қазіргі таңда мемлекетімізде білім саласына жұмсалып жатқан үлкен көлемдегі 

инвестициялар Қазақстанның ең дамыған мемлекеттер мен бір сапта тұруына себепші 

болды десек те болады. Мысалы, жоғары білім беру орындарының материалдық- 

техникалық базасын модернизациялау және мамандардың сапасын жақсарту мақсатында 

атқарылып жатқан бірнеше шаралар бар. Қазақстанның білім моделі ең заманауи 

талаптарға жауап беретін білім- ғылым орындарын құрумен ғана шектеліп қалмастан, осы 

модель ең алдымен сапаға, яғни оқытушылар, студенттер, оқу материалдары және жоғары 

деңгейдегі материалдық базаның сапасын арттыруға негізделген. Елбасы Н.Ә. Назарбаев 

айтқанындай «Ертеңгі болашақ-бүгінігі жастардың қолында». Солай екен, ертеңгі 

болашағымыз жарқын болуы үшін ұрпақтарымыз білімді де саналы, тәрбиелі болулары 

керек. Ал, олардың сондай деңгейге жетуі үшін біз-ұстаздардың мойнына үлкен 

жауапкершілік жүктеліп отыр. Сол жауапкершілікті жұмысты атқару үшін білім саласына 

көп жаңалықтар, технологиялар кіргізіліп отыр.[1,3] 

Ал, педагогикалық технология –оқушыны оқыту, оны сыни тұрғыдан ойлауға 

дағдыландыру, тәрбиелеу, жеке тұлғаны дамыту әрекеттерінің шешіміне қаратылған және 

белгілі бір тізбек негізінде іске асырылатын педагогикалық-психологиялық әдіс-тәсілдер 

жинағы. Ол оқу процесінің техникалық базасындағы жаңалықтар, оқушының санасы, 

қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық қарым-қатынастар, білім саласындағы мемлекет 

саясаты, қоғамның ақпараттар орталығы «Интернет», оны пайдалану мүмкіндіктері, білім 

беруші және білім алушылардың рухани дүниесі және материалдық жағдайының 

дәрежесіне байланысты түрде дамып, жаңаланып отыратын инновациялық проект. 

Педагогикалық технология – адамға алдын ала белгіленген мақсат бойынша білім- 

тәрбиелік жағынан әсер еткізу әрекеті. Бірақ, педагогикалық технология мен оқыту 

тәсілдері (методика)ның айырмашылығын білу керек. Оқыту әдістері (методика) – белгілі 

бір оқу пәнін оқыту және де тәрбиелік істер заңдылықтарын қолдануға бағытталған. 

Қазіргі таңда білім саласындағы педагогикалық технологияның дамуы тікелей хабар 

технологияларына байланысты. 

Қазіргі кезде жаңа білім беру жүйесінің заманауи технологиялар мен интернеттің 

пайда болуының арқасында дамығанын барлығы мойындайды. Көптеген әдіскерлер 

мультимедиялық презентация, видеофильм, электрондық пошта, анимациялық суреттер 

және т.б. көмегімен оқытуда студенттердің пәнге деген қызығушылығын 

қалыптастырады. XXI ғасырды қоғамдық ақпараттандыру ғасыры деп бекерге атамаған. 

Компьютер адам әрекетінің барлық салаларында қолданылады. Дүниежүзілік 

қоғамдастықта әлеуметтік өмірдің барлық саласын жаппай ақпараттандыру үдерісі қолға 

алынуда. Елдің экономикалық жағдайы, адам өмірінің сапасы, ұлттық қауіпсіздік және 

мемлекеттік, дүниежүзілік қоғамдастықтағы рөлі оның ақпараттық технологиялық даму 

дәрежесіне байланысты болатыны белгілі. Экономикалық тұрғыдан дамыған елдерде және 

көптеген дамушы елдерде білім беру жүйесін ақпараттандырудың қарқынды үдерісі жүріп 

жатыр. Жалпы білім сапасын жақсарту жолдары жасалып, оқыту процесіне жаңа 

ақпараттық технологияларды енгізуге көп қаражат бөлінуде. «Қазақстан 2030 

стратегиялық бағдарламасы приоритетінің бірі ұлттық білім моделін қалыптастыру 

тенденциясымен және Қазақстан білім беру жүйесін бүкіл әлемдік білім кеңістігіне 

кіруімен сипатталатын білім беру саласы болып табылады. Казір бүкіл әлемде 

индустриялық қоғамнан интерактивті қатынас жасауға оны жүзеге асыратын техникалық 

мүмкіндіктерді дамытып отыра алатын информациялық қоғамға, яғни, негізгі рөлді 

информацияны алу, өңдеу, сақтау, тасымалдау, тарату және пайдалану істерді атқаратын 

жаңа қоғамға көшу процесі жүріп жатыр. Инновациялық әдістермен оқытудың ақпараттық 

технологияларын қолдану арқылы оқушының ойлау қабілетін арттырып, ақпарттық 

технологиялар негізінде ізденушілігін дамытып, құзыреттілігін қалыптастыру. [2,10] 

Ақпаратты технологияларды пайдалану арқылы сабақтарды жаңаша ұйымдастыру, 

мұғалімнің рөлі мен қызметінің артуына жағдай жасау, теориялық, ғылыми – 

педагогикалық және психологиялық зерттеулерге сүйене отырып, оқушылардың 
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құзыреттілігін қалыптастыру, ақпараттық технологиялар мен инновациялық оқыту 

әдістері арқылы оқушыларды ізгілікке, елжандылыққа, саналыққа, адамгершілікке, 

имандылыққа, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. Инновациялық әдістерді оқушының білім 

деңгейіне және жас ерекшелігіне қарай оқу үрдісінде пайдалану негізгі міндет болып 

табылады. Сол  әдістердің кейбіреуіне тоқталайық: 

Интерактивті оқыту технологиясы. Интерактивті оқыту – студент өзінде алдын 

ала жинақталған тәжірибесін пайдаланып, оқу процесінде белсенді әрекет етеді, жаттығу 

барысында жаңа тәжірибелер жинақтайды, алған тәжірибелері негізінде сабаққа анализ 

жасап, өзіне керекті маңызды материалдарды алады және өзінің күнделікті тәжірибесімен 

байланыстырады. Интерактив сөзі ағылшын тілінен алынған “inter” – өзара (взаимный), 

“act”- әрекет) мағынасын білдіреді. Интерактивтік, бұл өзара қарым-қатынаста болу- 

диалогтік оқу мағынасын білдіреді. Сол себепті интерактивтік оқыту-диалогтік оқыту 

дегенді білдіреді. Диалог дәстүрлі оқыту әдіс-тәсілдерінде де бар, мысалы, «оқытушы- 

студент», «оқытушы-студенттер тобы». Интерактивтік оқытуда болса диалог «студент- 

студент», «студент-студенттер тобы», «студент- аудитория», «студенттер тобы- 

аудитория» (топтар презентациясы), «студент-компьютер» көрінісінде болады. 

Интерактив әдісінде болса оқытушыдан сабақ барысында студент пен оқытушы 

арасындағы өзара қатынастың белсенділігі талап етіледі. Студент мәліметтерді тек қана 

есту арқылы қабылдаса, берілген мәліметтердің орташа 20 пайызын қабылдайды екен. Сол 

себепті, егер тақырып тек ауызекі түсіндіру арқылы өтілсе, студенттер сабақта берілген 

мәліметтердің 80 пайызын түсінбей қалулары мүмкін. 

Оқытудың интерактивті әдістерідегенде ең алдымен студенттің оқу процесінде 

белсенді әрекет етуіне бағытталған инновациялық педагогикалық әдістер жиыны және 

техникалық құрылғылар жүйесі жатады. 

Интернет –технология және қашықтықтан оқыту технологиялары .Қазіргі таңда 

білім процесіне дәстүрлі түсініктемелермен бірге жаңадан бір қатар түсініктемелер кіріп 

және оларды тәжірибеге енгізіп, оңтайлы нәтижелерін көріп жатырмыз. Қашықтықтан 

оқыту-бұл жаңа хабар технологиялары, телекоммуникация технологиялары және 

техникалық құрылғылырға негізделген білім жүйесі. Ол білім алушыға белгілі бір 

стандарттар және білім заңдылықтары негізінде оқу шарттары және оқытушымен ара 

қатынасты жетілдіріп, студенттен көбінесе еркін түрде айналысуды талап етуші жүйе. 

Мұнда оқу процесі студенттің қай уақытта және қай жерде болуына байланысты 

болмайды. 

Қашықтықтан оқыту (distant education) – оқу процесінің мақсаты, мазмұны, әдістері, 

оқыту материалдары және интернет технологиясы көмегімен студент және оқытушы 

қашықтықтан тұрып интербелсенді байланыс жасау процесі. Қашықтықтан оқытудың 

мақсаты - студенттердің дәстүрлі білім, көз-қарас негізінде еркін жұмыс жасау 

нәтижелілігін арттыру-оларды ғылыми пікірлесуге үйрету, оқу пәніне қызығуды күшейту, 

кәсіби білімдерін кеңейту, теориялық және практикалық жаттығу барысында белсенділігін 

арттыруға негізделген.[4,30] 

E-learning (Electronic Learning) – электрондық оқыту жүйесі, Электрондық оқыту, 

қашықтықтан оқыту, компьютерлік оқыту, тармақтық оқыту, виртуалды оқыту, ақпарат 

және электрондық технологияларды қолданып оқыту. Бұл мазмұны жағынан көп 

мағынаны білдіруі мүмкін, соның ішінде: 

 жеке компьютер, мобильді телефон, DVD, аудио-видео-радио-телевизорларды 

пайдаланып, электрондық материалдармен еркін жұмыс жасау; 

 алыстағы оқытушыдан сабақ алу, қашықтықтан сөйлесу мүмкіндігі; 

 электрондық оқу материалдарын өз уақытында жеткізу; 

 инновациялық педагогикалық технологияларды игеру және тарату, оларды 

студенттерге беру; 

 оқу веб-беттерін дамыту мүмкіндігі; 
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 дүниенің кез келген жерінде тұрып кез келген уақытта кез келген жерде заманауи 

білім алу; 

 психофизикалық дамуында (мүгедек) өзгеше ақаулықтары, қәбілеттері бар 

адамдарға жоғары дәрежелі білім алу мүмкіндігі. Қашықтықтан оқытудың негізгі 

технологияларын төмендегіше екі топқа бөлуге болады: интерактив технологиялар: 

Интернет қашықтықтан оқыту порталы. Видео және аудио конференциялар. Элекрон 

пошта арқылы білім алу. Интернет арқылы еркін білім алу. Қашықтықтан басқару 

жүйелері. Онлайн стимулятор және оқу дәстүрлері. Тест тапсыру жүйелері. Интерактивті 

емес технологиялар: Видео, аудио және баспадан шығарылған материалдар. 

Интернет арқылы еркін білім алу-бұл бірнеше Интернет сайттарында орналасқан 

үлкен көлемдегі мәліметтер бойынша еркін түрде жұмыс жасау және жаңа білімдер алу 

жолы. Электрондық пошта арқылы Интернет қызметтерін пайдаланып, студент пен 

оқытушы арасында хат арқылы байланыс орнатып, білім алу жолы. Оның көмегімен 

әртүрлі тест, тапсырма, сұрақ-жауап, визуалдық көрсетілімдер (текст, графика, 

мультимедия) жіберіп және қабылдай аламыз. Білім сапасын арттырудағы жаңа 

инновациялық технологияларды оқып, үйреніп, сараптай келе, мынадай тұжырым жасауға 

болады: 

– білім алушылардың білім, білік сапасын арттырудағы жаңа инновациялық 

технология түрлері сан алуан, оларды таңдау және одан шығатын нәтиже оқытушының 

кәсіби біліктілігіне тікелей байланысты; 

– жаңа инновациялык технологияларды енгізу жүйелі әрі мақсатты түрде 

жүргізілгенде ғана жетістікке жетуге болады. 

Қазіргі жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден-бір шарты – оқу 

орындарындағы білім беру процесіне жаңа инновациялық технологияларды енгізу 

екендігі сөзсіз түсінікті. Сондықтан ғылыми-техникалық прогрестен қалыспай, жаңа 

педагогикалық инновацияларды дер кезінде қабылдап, өңдеп, нәтижелі пайдалана білу – 

әрбір ұстаздың негізгі міндеті болып табылады. Біздің ойымызша, оқу орындарында 

инновациялық басқару жүйесін енгізіп, оны жүзеге асыру міндет. [5,20] 

Қорыта келгенде, жаңа инновациялық педагогикалық технологияның негізгі, басты 

міндеттері мынадай: 

– әрбір білім алушының білім алу, даму, басқа да іс-әрекеттерін мақсатты түрде 

ұйымдастыра білу; 

– білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатындай дәрежеде тәрбиелеу; 

– өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту; аналитикалық ойлау 

қабілетін дамыту болып табылады. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 

1. Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында Қазақстанның әлемдегі 

бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясы. Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы-Алматы: 

Атамұра, 2010ж. 

2. Бейсенбаева А.А.. Тіленбаев М.Б. Білім беру мазмұны туралы түсінік / 

Педагогика. Дәріс құралы. Алматы: «Нұрлы әлем».2013.-368б. 

3. Жүнісбек Ә. Жаңа технология негізі – сапалы білім. – //Қазақстан мектебі, №4, 

2017 

4. Сұлтанова Г. Жаңа технологияларды ұтымды пайдалану - // Бастауыш мектеп 

№12, 2016 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТИЛИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ КУРСАНТОВ 

ВУЗА НА ЗАНЯТИЯХ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

 

Основные задачи обучения русскому языку курсантов МВД заключаются в развитии 

умений и навыков всех видов речевой деятельности в коммуникативных ситуациях, 

возникающих при выполнении служебных обязанностей. 

Поэтому ведущим направлением в методике преподавания русского языка является 

стратегия формирования коммуникативной компетенции и ее составляющих: 

стилистической, речевой, риторической тстиля компетенций, языка культуры 

своеобразной речи. 

Язык задачам как среде основное сфере средство бейсенова человеческого стилевой 

общения высокообразованного устроен контакт таким своеобразной образом, основное 

чтобы стилевой выполнять красотой различные речевые языка речевые функции. 

По мнению русского юриста, судьи А. Ф. Кони, будущий юрист должен безупречно 

владеть нормами литературного языка, быть человеком, у которого общее образование 

идёт впереди специального, потому что юрист ежедневно имеет дело с самыми 

разнообразными явлениями жизни, и эти явления он должен правильно оценить, принять 

по ним нужное решение и убедить в правильности своей точки зрения обращающихся к 

нему людей. 

На наш взгляд, изучение стилистики необходимо проводить системно, во 

взаимосвязи с другими разделами языка. 

правильной В задачей процессе дать преподавания сообщества русского 

направлением языка в приемах казахской курсантами аудитории общения необходимо 

правил дать способностей представление стилей не литературного только о целей 

функциональных компетенций стилях речи, намерениям но и о желаниям приемах 

общения своеобразной функционально организации функционально языковых только 

средств, языковой принятых в занятиях речи. развивающегося Принципиально причинах 

важными перед являются курсантов практические коммуникативных навыки сферах 

анализа и образом синтеза только функционально стилях правильной общения речи, 

другими которые аудитории требуют средство знаний сформированность конкретных 

того правил русского отбора которого языковых понимается единиц, карагандинская 

типичных умений для иностранного того функциями или ведущим иного использовать 

стиля, и намерениям наличия стиля определенных компетенций языковых будущей 

средств. является 

Как Не одинаково все преподавания функциональные казахской стили дать 

одинаково условиях значимы речь для культуры курсантов в обучении и в его будущей 

профессии. Главным является знание особенностей публицистического, научного и 

официально-делового стилей. Также немаловажно и знание стилевых черт и языковых 

особенностей разговорного стиля, поскольку он активно используется в устной речи 

обучающихся. 

Функциональный стиль - это исторически сложившаяся и общественно осознанная 

разновидность литературного языка (его подсистема), функционирующая в определенной 

сфере человеческой деятельности и общения, создаваемая особенностями употребления в 

этой сфере языковых средств и их специфической организацией [1, c.8]. 

Предметом изучения функциональной стилистики являются закономерности 

использования языковых единиц в речи (текстах), обусловленные прежде всего влиянием 
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на речь базовых и других экстралингвистических стилеобразующих факторов, таких как 

общественное сознание, тип мышления, цели и задачи общения, вид деятельности, 

тематика и содержание целостного высказывания, жанр и др., определяющие принципы 

отбора и сочетания языковых элементов, организацию речи, смысловую структуру   [2, 

c.6]. 

Нередко классификацию функциональных стилей связывают с функциями языка, 

понимаемыми как определенные цели коммуникации. Так, известна классификация 

стилей на основе трех функций языка: общения, сообщения и воздействия. Функции 

общения наиболее соответствует разговорный стиль, сообщения - научный и официально- 

деловой, воздействия - публицистический и литературно-художественный [3, c.4]. 

Рассмотрим принципы реализации стилистической компетенции на занятиях 

русского языка как иностранного. 

Немаловажен и текстовой аспект стилистического анализа. 

В процессе обучения работе с текстом отводится особая роль: и как предмету 

изучения, и как средству обучения. При изучении стилистики русского языка текст 

является основной дидактической единицей, а работа с текстом — центром, 

организующим началом, на базе которого формируются собственно языковые умения 

курсантов. 

Формирование стилистической компетенции курсантов предполагает развитие 

умений производить стилистический анализ профессионально-ориентированного текста, 

выявлять характерные языковые особенности стилей речи, грамотно использовать 

стилистические приемы при составлении собственного текста. Необходимо также уделить 

внимание и работе с терминами. 

О текстоориентированном подходе в обучении писал в своих трудах известный 

русский лингвист Буслаев Ф.И. 

Мы принимаем точку зрения И. Р. Гальперина на содержание понятия «текст», 

который, по его мнению, представляет собой снятый момент языкового творческого 

процесса, представленный в виде конкретного произведения, отработанного в 

соответствии со стилистическими нормами данного типа письменной (устной) 

разновидности языка, произведение, имеющее заголовок, завершенное по отношению к 

содержанию этого заголовка, состоящее из взаимообусловленных частей и обладающее 

целенаправленностью и прагматической установкой [3, c.31]. 

В соответствии с образовательными целями, на достижение которых направлено 

обучение на каждом этапе, можно выделить следующие виды учебных заданий. 

Предлагаем примеры заданий на формирование функционально-стилистических 

умений: 

переведите предложение на русский, используя синонимы к слову «исследование» 

(изучение, рассмотрение); 

выберите слово, подходящее по стилю к данному тексту (приехал, пришел, 

прилетел, приполз, подошел, подъехал) ; 

определите стиль текста (официально-деловой, научный, разговорный, 

художественный, публицистический) ; 

сгруппируйте слова по стилям речи (официально-деловой, научный, 

публицистический, разговорный, художественный) ; 

Примеры заданий в упражнениях на формирование умений сознательно употреблять 

языковые и стилистические средства русского языка для оптимальной реализации 

коммуникативного намерения: 

вставь пропущенное слово из предложенного списка; 

составьте предложения с приведенными ниже словами, имеющими стилистическую 

окраску; 

замените стиль речи (научный на разговорный; публицистический на разговорный, 

официально-деловой на разговорный) ; 
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Примеры заданий в упражнениях на формирование умений стилистической 

трансформации текста: 

исправьте стилистические погрешности (избавься от излишне большого количества 

отглагольных существительных, разбей длинные предложения на несколько простых) ; 

подготовьте приводимый ниже текст для устного выступления; 

упростите предложения. Выдели «лишние» слова в тексте (повторяющиеся, 

излишние) . 

Таким образом, изучение стилистики имеет важное общеобразовательное значение. 

Знакомясь с основными понятиями и совершенствуя разнообразные стилистические 

умения, курсанты расширяют свой кругозор, развивают познавательные способности. В 

процессе таких занятий формируется языковой вкус, развивается чувство языка, чувство 

стиля. Все это способствует повышению коммуникативного уровня и лучшему усвоению 

других дисциплин. 
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ШЕТЕЛ ТІЛІНДЕГІ ЖАҢАЛЫҚТАРДЫ ТЫҢДАП-ТҮСІНУ ӘРЕКЕТІНДЕ 

ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 

 

Қазіргі кезеңде шетел тілі сабағында қолданылатын тыңдап-түсінудің мақсаты 

кеңейе түсуде. Зерттеушілер  тыңдап-түсіну әрекетін студенттердің әлеуметтік- 

мәдени, лингвоелтанымдық, мәдени-әлеуметтік құзыреттіліктерін қалыптастыру 

мақсатында пайдалану мәселелеріне зер салып отыр [4;24]. Өйткені тыңдап-түсіну 

студенттердің шетел тілінде ауызша қарым-қатынас жасау барысында түрлі мәдени 

ортамен  танысуына, қажетті ақпаратты алуына мүмкіндік береді. Тыңдап-түсіну 

әрекетінің маңыздылығы әсіресе Қазақстанның халықаралық білім беру кеңістігіне енуіне 

және еліміздің болашақ мамандарының шетелдегі университеттерде оқу және өз 

қызметтері аясында шетел тілі өкілдерімен байланысу мүмкіндігіне байланысты да артып 

отыр. 

Ал шетел тілі сабақтарында тыңдап-түсінуге арналған мәтіндерге қойылатын 

талаптар қандай? Неміс әдіскері Зольмекке (Solmecke) мұндай мәтіндердің аутенттік 

болуы керектігін айтады. Аутенттік мәтіндер дегеніміз – «шетел тілі өкілдерінің өз 

отандастарына» арнап жазған мәтіндері [8;495]. Аутенттік мәтіндер «тілі оқытылатын 

халықтың менталитетін сипаттайды, осы елдің өмір сүру стилі мен мінез-құлқы, дәстүрі 

мен ұлттық мәдени ерекшеліктері жайлы ақпараттар береді» [3;69]. Осындай 
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«лингвистикалық және педагогикалық жағынан құнды» [5;7] мәтіндерге шетел тіліндегі 

жаңалықтар мәтіндері жатады. 

Жаңалықтар бағдарламалары – студенттерге тілі оқылатын елдер жайында, олардың 

саясаты мен экономикасы, мәдениетінің дамуы, әлеуметтік жағдайы туралы мағлұматтар 

беретін, шетел тілін үйренушілердің сөздік қорын дамытуға және білім көкжиегін 

кеңейтуге ықпал ететін ақпарат көзі. Жаңалық тілі тыңдарман үшін түсінікті болуы үшін 

қарапайым сөйлеу тілінің үлгілеріне негізделеді, алайда қарабайыр да болмайды. 

Жаңалықтарды тыңдаушы бір рет тыңдағанда түсінікті болуы үшін онда жай сөйлемдер 

көп кездеседі, ал сабақтас құрмалас сөйлемдер өте сирек және құрылымы жағынан 

түсінікті болып келеді. Неміс жаңалықтарының тілін зерттеуші Д. Швизаудың (Schwiesau) 

ойынша, радио мен теледидар жаңалықтарында бір сөйлемдегі сөздердің саны он бірден 

аспауы тиіс, ал баспасөз жаңалықтарында бұл көрсеткіш он беске дейін жетуі мүмкін 

[7;131]. 

Осы зерттеу аясында біз неміс тілінде хабар тарататын Германияның федералдық 

үкіметтік агенттігі Deutsche Welle (бұдан әрі – DW, қазақ тілінде – Неміс толқыны) 

жаңалықтар мәтіндерінің тек Еуропадағы ғана емес, сондай-ақ басқа континенттердегі 

саясат, мәдениет және экономика тақырыптарын қамтитынына көз жеткіздік. DW 

хабарларының негізгі мақсаты - халықтар мен олардың мәдениеттері арасында түсіністік 

орнатып, оларға өзара мәдениеттерімен алмасуға ықпал ету. DW әлемде болып жатқан 

оқиғалар жайлы «терең әрі сенімді ақпарат» беруге тырысады [9]. DW жаңалықтар 

мәтіндерінің стилі публицистикалық стильге сәйкес келеді. Бірақ мұнда бірінші орындағы 

мақсат – ақпаратты тыңдаушыға дәл, неғұрлым қысқа мерзімде максимальды көлемде 

жеткізу. 

Жаңалық мәтіндерінің жоғары лингводидактикалық маңыздылығын көптеген 

зерттеушілер мойындайды. Жаңалықтар мәтіндері ақпарат беру қызмет атқара отырып, 

өзінің арнайы форматы пен нақты құрылымы арқылы сипатталады. Жаңалықтар 

мәтіндерінің тұрақты лингво-стилистикалық ерекшеліктері бар, белгілі бір тақырып 

бойынша жүйеленеді. Олардың шетел тілін оқытуда қолданылуының тағы бір себебі - 

жаңалық мәтіндері ұлттық мәдениеттің құрамдас бөлігі болып табылады. 

Т.Г. Добросклонскаяның пікірінше, жаңалықтар мәтіндері жоғары дәрежеде мәдени- 

идеологиялық модальділікке ие: олар реалиялар мен артефактілерге толы, сонымен қатар 

қандай да бір құндылықтар мен бағдарлар жүйесін көрсететін белгілі бір идеологиялық 

«екпін» немесе «реңк» арқылы сипатталады [1;82]. 

Жаңалықтар мәтіндері лексикалық деңгейде өте қарапайым жасалады: мұнда әрбір 

заманауи адамның белсенді қорында кездесетін сөздер қолданылады. Сонымен қатар, 

жаңалықтар мәтіндерінде ресмилік басым, ауызекі сөйлеу мәнеріне жатпайды. Мұндай 

мәтіндерде әдетте жаргон сөздер, диалект болмайды, ал фразеологизмдер сирек кездеседі. 

Жаңалықтарды қабылдаушылар, әдетте, халықтың қалың бұқарасы, сондықтан да 

жаңалықтар тілі баршаға түсінікті. Жаңалықтарға тән осы қасиеттер оларды оқу 

процесінде тиімді пайдалануға ықпал етеді. 

Жаңалық тарататын ақпарат көздері – теледидарлар, радио және интернет. 

Зерттеушілердің пікірінше, бұл хабар таратушыларды пайдалану әр елде әртүрлі, бірақ 

негізінен тыңдармандардың жас ерекшелігіне байланысты: 18-34 жастағылар интернетті 

ұнатса, ал 35 жастан асқандар жаңалықтарды дәстүрлі   жолмен, яғни газет, теледидар 

және радио арқылы алады. Біздің ойымызша, Интернет бүгінде ақпарат тарату үшін ең 

қолайлы арна болып табылады. Жоғарыда айтылғандай, DW арнасы да өз сайтында 

күнделікті әлемде болып жатқан жаңалықтардан өз тыңдармандырын хабардар етіп 

отырады. Интернеттің бірегейлілігі – кейбір жіберіп алған жаңалықтарды қайталап 

тыңдауға болады. 

Күн сайын, дүйсенбіден сенбіге дейін, DW арнасында „Langsam gesprochene 

Nachrichten” подкастында әлемде болып жатқан жаңалықтарды DW дикторлары баяу 

қарқынмен оқиды, сондай-ақ, олардың табиғи қарқындағы нұсқасын да тыңдауға болады. 
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Ал мұндағы жаңалықтар мәтіндерінің транскрипциясының, мәтінде кездесетін сөздер мен 

сөз тіркестерінің түсіндірме сөздігінің болуы оның оқыту процесіндегі құндылығын 

арттыра түседі. Қазіргі технологияның аса дамыған кезеңінде әрбір тіл үйренуші бұл 

жаңалықтарды кез келген уақытта пайдалана отырып, тыңдап-түсіну іскерліктерін дамыта 

алады. Жаңалықтар мәтіндерінің функционалды және прагматикалық ерекшеліктері 

стилистикалық, грамматикалық, лексикалық және семантикалық компрессия арқылы 

көрініс табады, бұл ақпараттық-семантикалық көлем және сөздік ықшамдылыққа әкеледі. 

Компрессия дискурстың стратегиялық мақсаттарына сай келеді. Маңызды мағыналық 

бірліктердің синтаксистік тіркесімі арқылы артық лингвистикалық компоненттерді 

қолданбай-ақ жаңалықтар құрылымы мен мазмұнын сақтауға мүмкіншілік береді. 

DW жаңалықтар арналарындағы ақпараттарды ұсынудағы тәуелсіздік пен 

бейтараптық жетекші бағыттаушы сипатқа ие, яғни өз ақпараттық стратегиясы бар. Әр 

жаңалық мәтінінің алдында берілетін тақырыбы тыңдаушыға не жөнінде сөз болатынынан 

алдын ала хабар беріп, оған мәтін мазмұнын болжалдауға ықпал етеді, бұл өз кезегінде 

тыңдап-түсінуді жеңілдетеді. Әрине, мұнда студенттердің сөз болып жатқан тақырып 

төңірегіндегі білімі қажет. Мысалы, „Opposition empört über Pressekonferenz mit 

Protassewitsch“ (Оппозиция Протасевичпен болған пресс-конференцияға наразы). 

Егер тыңдаушы мұндағы Протасевичтің кім екенін білмейтін болса, мұнда оқиғаның ары 

қарай қалай өрбитініне болжам жасау қиын болған болар еді. Мәтін алдындағы 

тақырыптар тема және рема қызметтерін атқарады: келтірілген мысалда сөз болған 

Протасевич студенттерге таныс болса, ол тема, ал оппоциязияның оның сухбатына 

наразылық білдіруі – жаңа ақпарат, яғни ол – рема. Тақырып тек түсінуді жеңілдетіп 

қоймайды, сонымен қатар ақпаратқа деген қызығушылықты оятады. Диктор келесі 

жаңалық мәтінінің тақырыбын оқыған кезде түсіну мен түсіндірудің (интерпретация) 

когнитивті механизмдері іске қосылады. Тақырып арқылы композициялық бірлік, 

мағыналық-семантикалық өзара әрекеттесу мен синтез қамтамасыз етіледі. 

Жаңалықтар тілінің стильдік ерекшеліктері оның негізгі коммуникативтік және 

прагматикалық қызметтерін анықтайды. Жаңалықтар мәтіндерінің коммуникативтік және 

прагматикалық бағыты – аудиторияның экономикалық, саяси және мәдени өмір 

құбылыстарын дұрыс дәрежеде қабылдап, мақсатты түрде қоғамдық санаға әсер ете 

отырып, болып жатқан оқиғаларға әлеуметтік баға беруді қалыптастыруға қол жеткізу. 

Мысалы, әлемдік проблемаларды, атап айтсақ, климаттық өзгерістерді жариялау үшін кез-

келген арна экспрессивті-бағалаушы коннотацияларды қолдана отырып, тыңдаушылардың 

назарын аудара отырып, тыңдаушылардың көзқарастары мен мінез- құлқына 

прагматикалық тұрғыдан әсер етуге тырысады. Сол арқылы табиғатты қорғауға деген 

қоғамның ерекше назарын аударуға мүмкіндік туады. 

Жаңалық мәтінінде тыңдарманға әсерлі болу үшін журналистердің «жекелеген 

адамдар тағдырын әңгімелеу» әдісін қолдануы жиі кездеседі. Жалпыға ортақ мәселеге 

көшер алдында хабар таратушы қандай да бір адамның өмірінен мысал келтіре отырып, 

тыңдаушыны өзекті мәселені тыңдауға дайындайды және осылайша хабардың 

эмоционалдылығын арттыра түседі. Мысалы: Inge Auerbacher sprach heute im Bundestag 

über das, was sie als Kind im KZ am eigenen Leib erlebt hat. (Инге Ауэрбахер бүгін 

Бундестагта өзінің бала кезде концлагерьде өз басынан кешкендері туралы айтты). 

2022 ж. 27 қаңтардағы жаңалықта DW екінші дүниежүзілік соғыста Германияның 

концлагерінде жапа шеккен Инге Ауэрбахер мысалы арқылы Холокаст құрбандарын еске 

алу күнін тыңдарман үшін әсерлі жеткізе білді және адамзат тарихында ондай қылмысты 

болдырмауға шақырды. 

Жоғарыда айтып өткендей, тыңдап-түсіну арқылы студенттер белгігі бір білімге қол 

жеткізеді. Шетел тіліндегі жаңалықтар мәтіндерін тыңдау барысында студенттер осы 

жанрға тән стилистикалық ерекшеліктерді, оның лексикалық, грамматикалық, 

фразеологиялық компоненттерін танып-біліп, білімдерін толықтырады. Жаңалықтар 

мәтіндерінің лексикалық ерекшелігіне мыналарды жатқызуға болады: саяси 
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қайраткерлерге қатысты сілтеме: US-Präsident Joe Biden, Kremlchef Wladimir Putin, 

Bundeskanzler Olaf Scholz; белгілі бір саладағы мамандарға сілтемелер: 

Migrationspolitikerin Filiz Polat von den Grünen, Bundesentwicklungsminister Gerd Müller. 

Жаңалықтарға тән грамматикалық ерекшеліктің бірі - пассивтік құрылымдардың болуы. 

Бұл хабарламаның маңыздылығын көрсету үшін, кейде тіпті айтылымға эмоционалдық 

бояу беру үшін қолданылады. Сондай-ақ, адамдардың өздері әсер ете алмайтын жағдайлар 

туралы айтылғанда, жаңалық мәтінінде пассивтің қолданғаны орынды [7;139]. Мысалы: 

Laut Präsident Biden wurde bei einer Militäraktion der Anführer der Terrormiliz Islamischer 

Staat getötet. (Президент Байденнің айтуынша, әскери іс-қимыл кезінде Ислам мемлекеті 

лаңкестік жасақтарының жетекшісі өлтірілген). 

Жаңалықтар мәтінінде сөздердің астарлы мағынада қолданылуы, яғни, метафора жиі 

қолданылады. Эльзен (Elsen) стильдік фигуралардың тыңдаушының санасында «әдемі 

бейнелер» тудыра отырып, олардың автордың пікірімен келісуін жеңілдететінін айтады 

[6;456]. Олардың кейбіреулері күнделікті тілде жалпылама лексикаға айналғаны және 

бекігені соншалық, тыңдарман оларды метафора ретінде қабылдамайды [7;146]. Мысалы, 

Wahlkampf (сайлаудағы шайқас) немесе Duell der Präsidentenkandidaten (президенттікке 

кандидаттардың дуэлі). 

Жаңалық мәтіндерінің жоғарыда айтылған ерекшеліктерін ескере отырып, щетел 

тілі сабағында стyдeнттepдің жaңaлықтap мәтіндерін тыңдaп-түcінy іскерліктерін 

қалыптастыру бірнеше кезеңді қамтуы тиіс: 

а) жаңалықтар мәтіндерін тыңдап -түсіну іскерліктерін дамытуға бағытталған 

дайындық- таныстыру кезеңі (студенттерді жаңалықтар мәтіндерінің лексикалық, 

синтаксистік, стилистикалық ерекшеліктерімен таныстыру), 

б) жаттықтыру кезеңі – тыңдап-түсіну барысында прагматикалық құзыреттілікті 

қалыптастыруға арналған коммуникативтік жаттығулар (студенттер жаңалықтар 

мәтіндеріндегі прагматикалық маркерлерді ажырата алуға жаттығады). Прагматикалық 

маркерлер дегеніміз- тілдің лексикалық, грамматикалық және синтаксистік бірліктерінің 

жиынтығы, олар діттеген мағынаны білдіру, дискурсты ұйымдастыру және айтылған ойды 

бағалау үшін қолданылады [1,69]. 

в) студенттердің тыңдап-түсіну арқылы алған білімдерін белсенді түрде меңгеруі 

және оны қарым-қатынас жасауда қолдану кезеңі, коммуникативтік жаттығуларды енгізу, 

нәтижесінде шетел тілі өкілдерімен қарым-қатынас жасау. 

Қорыта айтқанда, шетел тіліндегі жаңалықтарды тыңдап-түсіну іскерліктерін дамыта 

отырып, студенттердің әлеуметтік-мәдени және қоғамдық-саяси салаларда қарым-қатынас 

жасай білуге үйретуге болады. Ал бұл өз кезегінде болашақ маманның бойынан табылуы 

тиіс мәдениетаралық коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға жол ашады. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ЗЕРТТЕУ ЖҰМЫСЫ МАМАНДАРДЫ ДАЯРЛАУ 

САПАСЫН АРТТЫРУ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ 

 

Әлеуметтік-экономикалық реформалау, ғылыми-техникалық және гуманитарлық 

прогрестің, еңбек нарығындағы бәсекелестік пен білім беру қызметтері әсерінен білім 

беру жүйесінің үздіксіз жаңаруы мен дамуы жағдайында ХХІ ғасырдағы білім беру 

мекемелерінің басты міндеті шығармашылық ойлайтын, қарқынды дамып келе жатқан 

әлемде бейімделуге және табысты еңбек етуге қабілетті бәсекеге қабілетті мамандарды 

даярлау болып табылады. 

Университеттік білім беруді дамытудың қазіргі кезеңінің маңызды талаптарының 

бірі студенттің ғылыми-зерттеу қызметін дамыту болып табылады. 

Зерттеу қызметі жоғары оқу орындарының студенттерін қазіргі заманғы даярлаудың 

негізі болуға тиіс, өйткені қазіргі қоғам жаңа идеяларды қабылдауға, стандартты емес 

шешімдер қабылдауға, инновациялық процестерге белсенді қатысуға қабілетті және 

зерттеу міндеттерін құзыретті шешуге дайын мамандарды қажет етеді. 

Жоғары білім адамның, мемлекеттің, ғылымның, мәдениеттің, өндірістің, 

экономиканың стратегиялық даму факторы болып табылатындығына негізделуі керек, 

көбінесе инновациялық, шығармашылық, жобалық, зерттеу ретінде белгіленетін және 

жеке өмірлік ұстанымды, белгілі бір қызмет стилін қалыптастыруға ықпал етуі керек. 

Туындаған мәселелердің ең жақсы шешімдерін табуға және жүзеге асыруға мүмкіндік 

береді. Қазіргі заманғы маман кәсіби жағдайдағы жүйелі әрекетке, өз қызметін талдауға 

және жобалауға, белгісіздік жағдайындағы тәуелсіз әрекеттерге қабілетті болуы керек, 

өзін-өзі жетілдіруге (өзін-өзі тану, өзін-өзі бақылау, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі реттеу және 

өзін-өзі дамыту) және шығармашылық өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылуы керек. 

Зерттеу қызметінің негізін құрайтын зерттеу дағдыларын қалыптастыру мәселесі 

әсіресе жоғары оқу орындарының студенттері үшін өзекті, өйткені бұл жаста танымдық 

процестері қалыптасады. Дәл осы кезеңде теориялық ойлаудың дамыған формалары, 

зияткерлік іс-әрекетке деген қажеттілікті дамытуға және зерттеу бастамасын көрсетуге 

ықпал ететін ғылыми таным әдістерін игеруге қабілетті. Студенттердің зерттеу жұмысын 

ұйымдастыру жалпы кәсіптік пәндерін, сондай-ақ арнайы пәндер мен мамандандыру 

пәндерін оқу кезінде сәтті жүзеге асырылуы мүмкін, онда оқытудағы зерттеу тәсілін 

неғұрлым толық іске асыру үшін қажетті жағдайлар жасалады. 

https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/thema/deutsche-welle
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Білім беруде ғылыми-зерттеу іс-әрекетінің мақсаты студенттердің шындықты 

игерудің әмбебап тәсілі ретінде зерттеудің функционалды шеберлігін алу болып 

табылады. Бұған оқу іс-әрекетіне деген ынтаның артуы және білім беру процесінде білім 

алушының жеке позициясын жандандыру ықпал етеді, оның негізі субъективті жаңа білім 

алу, яғни белгілі бір студент үшін жаңа және жеке маңызды болып табылатын өздігінен 

алынған білім. Демек, зерттеу дегеніміз-студенттердің шығармашылық, зерттеу 

мәселесіне алдын-ала белгісіз шешіммен жауап іздеумен байланысты және ғылыми салада 

зерттеуге тән негізгі кезеңдердің болуын көздейтін іс-әрекеті: мәселені тұжырымдау, осы 

мәселеге арналған теорияны зерттеу, өз материалдарын жинау, талдау және жалпылау, 

зерттеу әдістерін таңдау және оларды практикалық игеру, өз тұжырымдары. 

Осылайша, студенттердің ғылыми-зерттеу қызметінің басты мақсаты зерттеу 

дағдыларын игеру және жетілдіру болып табылады [1]. 

Зерттеу нәтижесінде алынған білім заңдылықтарды, фактілерді, процестерді 

ұсынуға, қалыптастыруға, түсіндіруге бағытталған танымдық іс-әрекеттің нәтижесі, 

сондықтан оқытудың ажырамас бөлігі болып табылады. Зерттеу дағдылары білім беру, 

тәрбие және дамудың объективті заңдылықтарын анықтауға бағытталған танымдық іс- 

әрекеттің нәтижелерін іздеу, таңдау, өңдеу, талдау, құру, жобалау және дайындау 

бойынша саналы түрде әрекет ету қабілетінен тұрады. 

Қазіргі университеттегі студенттердің ғылыми-зерттеу қызметі мазмұны мен 

бағыттары бойынша да, формалары мен әдістері бойынша да әртүрлі. Ол екі элементтен 

тұрады: студенттердің оқу уақытындағы зерттеу жұмысын білдіретін студенттердің оқу- 

зерттеу жұмысы (СОЗЖ) және студенттердің сабақтан тыс уақыттағы зерттеу жұмысын 

білдіретін ғылыми-зерттеу жұмысы (СҒЗЖ) [2; 3]. 

Студенттің зерттеу жұмысы міндетті болып табылады. Оның негізгі кезеңдері 

пәндердің оқу жоспарымен және жұмыс бағдарламаларымен реттеледі. Сонымен бірге, 

СОЗЖ қойылған мәселелерді шешудің белгілі бір еркін таңдауына мүмкіндік береді, яғни 

студенттің зерттеу дағдыларын қалыптастырады. 

Оқу-зерттеу жұмысының келесі формаларға бөлінеді: 

- зертханалық жұмыстарды орындау; 

- рефераттар жазу; 

- пәндік олимпиадаларға қатысу; 

- баяндамаларды дайындау; 

- ғылыми зерттеу элементтері бар тапсырмаларды орындау; 

- оқу және өндірістік тәжірибелер кезеңінде ғылыми-зерттеу сипатындағы нақты 

типтік емес тапсырмаларды орындау; 

- әдістеменің теориялық негіздерін, арнайы пәндер және мамандандыру пәндерінің 

курстары бойынша ғылыми зерттеулердің орындалуын ұйымдастыру; 

- курстық жұмыстар мен жобалар. 

Студенттердің оқу-зерттеу жұмысының жоғары және соңғы кезеңі бітіруші біліктілік 

жұмысы болып табылады. 

Студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстары да әр түрлі формада ұйымдастырылған: 

- ғылыми үйірмелер; 

- студенттік ғылыми семинарлардағы жұмыс; 

- ғылыми-практикалық конференцияларға қатысу; 

- ғылыми мақалалар мен баяндама тезистерін дайындау; 

- студенттердің мемлекеттік, жоғары оқу орындары арасындағы немесе жоғары оқу 

орындары ішіндегі гранттар шеңберінде шығармашылық ынтымақтастық жөніндегі 

жұмыстарға топтарға немесе жеке тәртіппен қатысуы; 

-студенттік конструкторлық, жобалау, технологиялық, ғылыми-ақпараттық, 

экономикалық және басқа да бюроларда, шығармашылық шеберханалар мен студияларда 

жұмыс істеу; 

-шығармашылық, ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстар көрмелеріне қатысу; 
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- мультимедиялық жұмыстар конкурстарына қатысу [3]. 

Зерттеу жұмыстарын модельдеу ерекше назар аударуға тұрарлық. Жоба әдісі бүгінде 

оқытудың инновациялық әдістері арасында жетекші орын алады және зерттеу дағдыларын 

қалыптастыруға кең мүмкіндіктер береді, оларды практикалық іс-әрекетте қолдану 

тәжірибесімен тікелей байланысты. 

Жобалық әдіс бойынша студенттердің зерттеу жұмысы үздіксіз болып отырады және 

бүкіл оқу процесі барысында жүргізіледі. Студенттер әр түрлі деңгейдегі шығармашылық 

жобаларды орындайды. Әр түрлі курс студенттері үшін жобаның күрделілік деңгейінің 

негізгі критерийлері: жобаның негізгі компоненттерінің болуы; жобаның қосымша 

компоненттерінің болуы; жоба шеңберінде оқытудың пайдаланылатын бірізділігі. Бағалау 

объектілері студенттің жобалау қызметінің портфолиосы, өнімді таныстыру, сондай-ақ 

студенттің жоба бойынша жұмыс істеу кезінде иеленетін қызмет тәсілдерін бақылау 

болып табылады. Студенттердің жобалық қызметін бағалау үшін келесі критерийлер 

пайдаланылады: ақпаратты жинау, зерттеу және өңдеу; проблеманы талдау, таңдалған 

тақырыптың бірегейлігі; идеялар тізбесі, таңдалған тақырыптың негіздемесі; жобаның 

практикалық маңыздылығы; технологиялық кезең; жұмыстың сапасы; таныстырылымы 

(хабарламаның сапасы, сенімділігі, толықтығы, тереңдігі); өзін-өзі бағалау 

(объективтілік); дизайн-папка (күрделілік деңгейі, ресімдеудегі шығармашылық) [4; 5]. 

Эксперименттік жұмыс барысында алынған нәтижелер студенттердің зерттеу 

дағдыларын игеруге деген көзқарасы танымдық белсенділікте көрінетінін көрсетті. Бұл 

кәсіби дамудың ажырамас бөлігі болып табылатын күрделі, көп қырлы құбылыс. 

Студенттердің ғылыми-зерттеу қызметін ұйымдастырудың тиімділігі үшін келесі 

педагогикалық және дидактикалық жағдайларды сақтау қажет. Біріншіден, студенттердің 

зерттеу қызметіне және оның нәтижелеріне құндылық қатынасын қалыптастыру қажет. 

Екіншіден, жоба әдісін жүзеге асыру процесінде студент пен оқытушы арасындағы 

субъективті өзара әрекеттесуді дұрыс ұйымдастыру. Үшіншіден, білім беру мекемесінде 

оқу пәндері мен студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын синергетикалық зерттеуді 

қамтамасыз ететін зерттеу қызметін дамытуға ықпал ететін орта құру қажет. Төртіншіден, 

зерттеу тақырыбын таңдауға еркіндік беру, зерттеу жұмысы мазмұнының интегративті 

сипатын пайдалану және жеке танымдық тәжірибені ескеру негізінде әр студенттің 

шығармашылық белсенділігін дамыту. 

Осылайша, зерттеу қызметі жоғары білікті, заманауи еңбек нарығына бағдарланған, 

бастамашыл, сыни ойлауға және зерттеу жұмысымен айналысуға қабілетті маман даярлау 

жүйесінің қажетті құрамдас бөлігі болып табылады. 
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БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ ЗИЯТКЕРЛІК ЕҢБЕК МӘДЕНИЕТІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҮШІН ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ 

 

Әлемдегі технологиялық даму бүгінде үнемі жаңару арқылы қоғамның дамуы деп 

түсініледі. Дамыған елдер көбіне "адамға қояды", яғни адами технологияларға сүйенеді. 

Педагогика мектепте, университетте топпен жұмыс жасауда жоғары және тұрақты 

нәтижеге қол жеткізудің ұзақ жолын іздейді. "Педагогикалық технология" ұғымы 

жақында оқыту теориясында кеңінен қолданыла бастады. 

Оқыту технологиялары-бұл оқу бағдарламаларында көзделген, алға қойылған 

мақсаттарға неғұрлым тиімді қол жеткізуді қамтамасыз ететін оқыту нысандары, әдістері 

мен құралдары жүйесін білдіретін оқыту мазмұнын іске асыру тәсілі. Оқыту технологиясы 

70-ші жылдары ең көп жанкүйерлерді жинады. Дәл сол кезде білім беру саласындағы 

көптеген мамандар әртүрлі техникалық оқыту құралдарын қолдана отырып, оқу процесін 

оңтайлы ұйымдастыруды қамтамасыз ететін жүйелік тұжырымдаманы әзірлеу қажет деген 

қорытындыға келді. Оқыту технологиясында басты назар тек оқу ақпаратын ұсынатын 

құралдарға ғана емес, сонымен қатар оқу процесін жүйелі ұйымдастыруға да аударылады. 

Оқыту технологиясы - жүйелі санат, оның құрылымдық санаттары: оқыту 

мақсаттары; оқыту мазмұны;педагогикалық өзара іс-қимыл құралдары (оқыту және 

ынталандыру құралдары), Оқу процесін ұйымдастыру; студент, оқытушы; қызмет 

нәтижесі (оның ішінде кәсіптік даярлық деңгейі) болып табылады. 

Осылайша, оқыту технологиясы оқу процесін ұйымдастыруды, басқаруды және 

бақылауды қамтиды. 

Оқыту технологиясының екі градациясы бөлінді: дәстүрлі және инновациялық. А. А. 

Савельев білім беру технологиясының келесі жіктелуін ұсынады: 

іс-әрекет бағыты бойынша(оқушылар, студенттер, оқытушылар және т.б.); оқу 

мақсаттары бойынша;пән саласы бойынша (гуманитарлық, жаратылыстану, техникалық 

пәндер);қолданылатын техникалық құралдар бойынша(жеке, компьютерлік, видио-, аудио 

және басқалар);оқу процесін ұйымдастыру бойынша (жеке, ұжымдық, аралас); әдістемелік 

міндет бойынша (бір пәннің технологиясы, құрал, әдіс) [1]. 

В. п. Беспалько педагогикалық технологияның келесі анықтамасын береді. 

Педагогикалық технология-бұл алдын-ала жобаланған оқу процесін тәжірибеде жүйелі 

түрде жүзеге асыру. Педагогикалық технологиялардың кез-келген басқа технологиялардан 

айырмашылығы-олар оқушылардың қызығушылығы мен ынтасын арттыру арқылы тиімді 

оқытуға ықпал етеді [2; 56]. 

Жалпыланған педагогикалық технологиялардың мысалдары: 

- проблемалық оқыту (білім алушылар білімдерін белсенді меңгеретін танымдық 

міндеттерді білім алушылар алдында жүйелі және мақсатты ұсыну 

- шоғырланған оқыту (сабақтарды блоктарға біріктіру есебінен пәнді терең зерттеу 

- модульдік оқыту (білім алушылардың жеке оқу бағдарламасымен өзіндік жұмысы) 

- саралап оқыту (бағдарламалық материалды әртүрлі деңгейде, бірақ міндетті 

(стандарттан)төмен емес меңгеру) 

- белсенді(кешенді) оқыту (болашақ кәсіби қызметтің пәндік және әлеуметтік 

мазмұнын модельдеу) 

- ойын жаттығулары (оқу ақпаратын іздеуге, өңдеуге, игеруге бағытталған тәуелсіз 

танымдық іс-шаралар. 
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Білім беру реформалары жағдайында әртүрлі педагогикалық жаңалықтарды енгізуге 

бағытталған инновациялық қызмет оқу орындарында ерекше маңызға ие болды. Олар 

педагогикалық процестің барлық аспектілерін қамтыды: оны ұйымдастыру формалары, 

оқу-тәрбие қызметінің мазмұны мен технологиялары [3;32]. 

Инновациялық технологиялар-педагогикалық процеске қатысушылардың өзара 

қарым-қатынасын демократияландыру және оларды бірлескен шығармашылық өнімді 

қызметке қосу арқылы педагог пен оқушы тұлғасының дамуын қамтамасыз ететін 

педагогикалық технологияның ерекше түрі. 

Инновация (лат.) жаңарту, өзгерту, жаңа нәрсе енгізу, жаңалық енгізу дегенді 

білдіреді. Инновациялық процестің микроқұрылымын қарастыра отырып, ғалымдар 

Н.И.Лапин, а.я. Пригожин, Б. В. Сазонов және басқалары инновацияны құру мен 

орындауды қамтамасыз ететін қызмет түрлерімен ерекшеленетін кезеңдерді ажыратады 

[4]. Қазіргі уақытта ғылыми әдебиеттерде инновациялық процесті кезеңдерге бөлудің 

келесі схемасы жасалды: 

1-кезең-жаңа идеяның тууы және жаңашылдық тұжырымдамасының пайда болуы 

(іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің нәтижесі болып табылатын ашылу кезеңі) 

2 кезең-өнертабыс, яғни кез-келген объектіге, материалдық немесе рухани өнімге – 

үлгіге енгізілген инновацияны құру 

3 кезең-алынған инновацияның практикалық қолданылуын табатын инновация ,оны 

нақтылау бұл кезең инновациядан тұрақты әсер алумен аяқталады [5,6]. 

Осыдан кейін инновацияның тәуелсіз болуы басталады. Инновацияны қолдану 

кезеңінде келесі кезеңдер бөлінеді; 

1 кезең – инновацияны кеңінен енгізуден, жаңа салаларға диффузиядан (таратудан) 

тұратын инновацияны тарату. 

2 кезең-инновацияның белгілі бір салада үстемдігі, бұл кезде инновацияның өзі 

өзінің жаңалығын жоғалтады. Бұл кезең баламаның пайда болуымен немесе осы 

инновацияны тиімдірек ауыстырумен аяқталады 

3-кезең-жаңа өнімдер бойынша ауыстырумен байланысты инновацияларды қолдану 

ауқымын қысқарту. 

Педагогикалық әдебиетте білім беру саласындағы инновациялық процестердің екі 

түрі ерекшеленеді: 

Бірінші тип-бұл көбінесе өздігінен жүретін, генеративті қажеттілікке нақты сілтеме 

жасамай немесе инновациялық процесті жүзеге асырудың шарттары, құралдары мен 

жолдары туралы толық білместен болатын инновация. Бұл түрдегі инновациялар әрдайым 

ғылыми негіздеменің толықтығымен байланысты емес, көбінесе олар жағдайлық 

талаптардың әсерінен эмпирикалық негізде жүреді. Осы типтегі инновацияларға жаңашыл 

мұғалімдердің, тәрбиешілердің, ата-аналардың және т. б. 

Екінші түрі - білім беру жүйесіндегі инновациялар, олар саналы, мақсатты, ғылыми- 

мәдени пәнаралық қызметтің нәтижесі болып табылады. Оқытудың инновациялық 

технологияларын жаңа білім беру парадигмасын жүзеге асыруға болатын құрал ретінде 

қарастырған жөн. 

ЮНЕСКО-ның "жаңа технологиялар мен жаңа еңбекті ұйымдастыру кезіндегі білім 

беру талаптары" жобасы жеке тұлғаның оқу процесінде алуы тиіс мынадай қасиеттерін 

айқындайды: 

бастама, ынтымақтастық, қарым-қатынас, логикалық ойлау қабілеті, проблемаларды 

шешу, шешім қабылдау ақпаратты алу және пайдалану, жоспарлау, үйрену қабілеті, көп 

мәдениетті дағдылар. 

Біздің ойымызша, бұл мәселені шешуге инновациялық технологияларды қолдану 

көмектеседі: модульдік-рейтингтік оқыту, ойын жаттығулары, проблемалық оқыту, 

тұлғаға бағытталған, несиелік оқыту, білімді толық игеру технологиясы, деңгейлік саралау 

технологиясы, тұлғаға бағытталған оқыту және басқалар. 
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Біздің мақалада біз жеке тұлғаға бағытталған оқыту технологиясын қолдануға және 

оқу жағдайларын модельдеуге тоқталамыз. 

Тұлғаға бағытталған оқыту дәстүрлі когнитивті-бағытталған оқытуға балама ретінде 

қарастырылады және білім беру субъектілерінің өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі анықтау, 

тәуелсіздік және өзін-өзі тану қабілеттерін дамыту үшін оңтайлы жағдайлар жасалған 

студенттер мен мұғалімдердің өзара әрекеттесуін ұйымдастыруға негізделген білім 

берудің ерекше түрі ретінде түсініледі. Бұл білім беру жүйесінің өзегі-оқушының жеке 

басы. 

Жеке тұлғаға бағытталған оқытуды жүзеге асыру үшін жеке тұлғаны 

қалыптастыруға бағытталған педагогикалық әсерлер студенттердің қарсылығын 

тудыратындығын түсіну өте маңызды. Тұлғаға бағытталған білім беру белгілі бір 

қасиеттері бар тұлғаны қалыптастырумен айналыспайды, керісінше білім беру процесінің 

толық көрінісі мен сәйкесінше жеке функцияларын дамытуға жағдай жасайды. 

Тұлғаға бағытталған білім беру келесі принциптерге негізделген: 

- субъективті тәжірибенің белсенді тасымалдаушысы ретінде білім алушының 

даралығының, өзіндік құндылығының басымдығы танылады; 

- студент болмайды, бірақ бастапқыда білім субъектісі болып табылады; 

- кәсіптік-білім беру процесін құрастыру кезінде әрбір білім алушының субъективті 

тәжірибесін ескеру қажет; 

- оқушының тұлға ретінде дамуы оның нормативтік қызметін игеру арқылы ғана 

емес, сонымен бірге өзінің дамуының маңызды көзі ретінде субъективті тәжірибені үнемі 

байыту, қайта құру арқылы жүреді. 

Осылайша, тұлғаға бағытталған білім беруді оқушының жеке тәжірибесіне, оның 

өзін-өзі ұйымдастыруға, өзін-өзі анықтауға және өзін-өзі дамытуға деген қажеттіліктеріне 

бағытталған субъектінің білімі ретінде анықтауға болады. 

Тұлғаға бағытталған білім беру мазмұнын технологияландыру оқу мәтіндерін, 

дидактикалық материалдарды, студенттердің жеке дамуын бақылау формаларын арнайы 

жобалауды қамтиды. 

Жеке тұлғаға бағытталған білім беру мазмұны жеке анықтамалық, сөзсіз оқу 

материалынан басқа проблемалық мәтіндерді, қайшылықты ақпаратты және белгісіз 

жағдайларды қамтуы керек. Әрине, оқу материалы өзін-өзі тәрбиелеуге көмектесуі керек: 

нұсқаулар, ұсыныстар, түсініктемелер, семантикалық кестелер, диаграммалар бар, олар 

білім мазмұнын тәуелсіз түсінуді және игеруді қамтамасыз етеді. Оқу материалы 

оқушының алдыңғы субъективті тәжірибесін қамтуы керек және оны өзгерту мүмкіндігін 

қарастыруы керек пе? 

Білім берудің осындай мазмұнын игеру білім алушылардың бүкіл оқу уақыты ішінде 

тұрақты топтық ұйымдастырудан, сабақ уақытын қатаң реттеуден бас тартуға әкеледі, 

білім алушылардың өзін-өзі анықтайтын бастамасын күшейтеді. Мұғалімнің рөлі 

біртіндеп кеңесші, тәлімгер рөліне айналады. 

Келесі тұлғаға бағытталған педагогикалық технологиялар қолданылады: 

-интерактивті жобаларды әзірлеу және кешенді тапсырмаларды орындау кезінде 

иммитациялық-ойын жағдайында өзара әрекеттесетін оқыту технологиялары; 

- Жоба әдісі, бағыттаушы мәтіндер, когнитивті нұсқаулық арқылы өзін-өзі реттейтін 

оқыту; 

- оқытудағы диалогтық тұлғаның мағыналық қалыптастырушы, рефлексивті және 

сыни функцияларын өзектендіру факторы ретінде. 

Теорияны практикамен байланыстырудың алғашқы және ең жақсы тәсілдерінің бірі- 

оқу жағдайларын қолдана отырып оқыту. 

Оқу жағдайы-бұл негізінен аяқталмаған шағын әңгіме. Онда, әдетте, проблема, 

сценарий немесе мәселе туралы егжей-тегжейлі ақпарат бар, ол шешуге назар аударуды 

қажет етеді, сонымен қатар белгілі бір жағдайда бір немесе бірнеше кейіпкерлердің рөлін 

ойнауға мүмкіндік беретін жеткілікті материал бар. Студенттерден өздерін нақты 
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қатысушылармен таныстыруды және оқиғаны аяқтауды, мұғалім-психологтың осы 

жағдайды қалай шешкенін жазуды және тарихта сипатталған мәселені шешу үшін тиісті 

ұсыныстар беруді сұрайды. Сонымен, оқу жағдайының тарихында рөл атқара отырып, 

студент мұғалім-психологтың не істейтінін және мәселені қалай шешетінін біледі. 

Оқу жағдайлары әртүрлі сыныптарға бөлінеді: 

1. Дәстүрлі, "Гарвард", оқу жағдайы," ситуациялық әдіс " деп аталады - бұл 

мұғалім мен психолог кездестіруі мүмкін нақты мәселенің сенімді сипаттамасы. 

Студенттер алдымен талдау жасамас бұрын қандай проблема бар екенін анықтап, оны 

қалай шешуге болатындығы туралы кеңес беруі керек. Бұл жағдайда студенттер тиісті 

ұсыныстар беру үшін нақты не болып жатқанын анықтау мәселесіне мұқият қарау керек. 

Гарвард жағдайларын бірінші курс студенттерімен осы жағдай туралы дәрістер кезінде 

ойларды білдіру және тарату құралы ретінде пайдалануға болады. 

2. Гарвардтың оқу жағдайлары. Олар біріншіден ерекшеленеді, өйткені олар 

шешілуі керек проблема туралы көбірек қалыптасады немесе оларда проблема неғұрлым 

айқын. Сондықтан Студенттер бұл жағдайдың не туралы екенін алдын-ала анықтамай, 

мәселені тікелей шеше алады. Студенттерге арнайы сұрақтар түрінде жетекші кеңестер 

ұсынылуы мүмкін. Сыныптың дайындық деңгейі неғұрлым жоғары болса, соғұрлым аз 

сұрақтар қойылады. 

3. Ойдан шығарылған оқу жағдайлары. Бұл оқу жағдайлары құрастырушының 

қиялында жасалады және арнайы мәселелерді шешуге қызмет етеді. Ойдан шығарылған 

жағдайлар көбінесе кіріспе сабақтарда нұсқаулық ретінде қызмет етеді, студенттерді 

жағдай аясында күрделі аналитикалық процесс арқылы өткізеді, бұл оқулықтардағы осы 

мәселенің тақырыбының аяқталуынан гөрі нақты. Оларды мәселені шешудің жаңа 

тәсілдерін көрсету үшін, мәселені шешудің жаңа тәсілдерін көрсету үшін немесе 

қолданыстағы әдіснаманы мәселенің басқа түріне қолдану мүмкіндігін көрсету үшін 

күрделі курсты оқып жатқан студенттермен сабақ кезінде де қолдануға 

болады.Студенттер үшін. 

Оқу жағдайларын қалай қолдану керектігін қарастырыңыз: 

1. Пікірталас жетекшісі, әдетте жаңадан келген студенттермен бірге мұғалім 

пікірталасқа көбірек қатысуы керек. Көптеген жағдайлар үшін мұғалім оқу жағдайын 

әдіснаманы қолдануды немесе белгілі бір мәселені шешуді үйрету құралы ретінде қолдана 

алады. 

Студенттердің білімі неғұрлым көп болса, осы жағдайды қолдана отырып үйренуге 

болатын сабақты үйренуге қажетті кеңестер аз болады. 

2. Командалық жағдай. Оқу жағдайларын қолданудың тағы бір танымал тәсілі: 

студенттерді топтарға бөлу, оларға талдау жасауды сұрау, содан кейін сыныпқа осы 

мәселені көріп, ұсыныстар беру туралы презентация дайындау. Сынып қабылдаушы орган 

ретінде әрекет етеді. Презентациядан кейін студенттер мен оқытушы ұсынылған 

командаға сұрақтар қойып, олардың тұжырымдары мен ұсыныстарына күмән келтіреді. 

Идея - ұсынылған команда өз ұсыныстарын қорғауы керек. Мұғалім қажет болған 

жағдайда барлық сұрақтарға толық жауап берілгеніне көз жеткізу үшін және бірде-бір 

қате қалмауы үшін сұрақтар қояды. "Рөлдік ойынның" бұл түрі әдетте студенттерге 

қызықты, сонымен қатар олардың ынта-жігерін тудырумен қатар, презентация 

дағдыларын жетілдіруге көмектеседі. 

3. Рөлдік ойын. Оқу жағдайын зерттеу үшін рөлдік ойындардың әртүрлі тәсілдерін 

қолдануға болады, онда әр түрлі командаларға жағдай контекстінде әртүрлі рөлдер берілуі 

мүмкін. Егер сіз командалардың өзара әрекеттесуін басқару үшін тиісті ынталандыру 

жүйесін орнатсаңыз, пікірталас кезінде командалар арасында ойын элементтерін енгізу 

жиі мүмкін болады. Бұл екі команда мәселені әр түрлі жағынан қарастырған кезде және 

оларды бағалау басқа командаға артықшылық алуға байланысты болған кезде бәсекелес 

рөлдік ойынға әкелуі мүмкін. 
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Осылайша, оқу жағдайлары барлық деңгейдегі студенттер үшін керемет оқу құралы 

бола алады. Нарықтық қатынастар жағдайында бүгінгі таңда жас ұрпақты ғылым мен 

техниканың жетістіктерін ескере отырып, кәсіби қызметке дайындау маңызды міндет 

болып табылады. Ол үшін оқу процесіне оқытудың жаңа нысандары мен әдістерін, 

инновациялық технологияларды енгізу қажет. 
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пәнінің мұғалімі (Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ – БОЛАШАҚТЫҢ КЕПІЛІ 

 

Тәуелсіз елдің тірегі – білімді ұрпақ. Қазіргі таңда білімдінің алға түсіп, бәйгеден 

озып келетін заманы енді туды деп ойлаймын. 

Мемлекет болашағының кепілі – жастарға білім мен тәрбие беру мәселесінен өткір 

мәселе жоқ екені белгілі. 

Қазақстандағы білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру бағдарламасы – 

заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарама деп 

есептеймін. 

Жаңартылған білім берубағдарламасының негізгі мақсаты – білім мазмұнының 

жаңаруымен қатар,критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс – тәсілдері 

мен әртүлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Қазіргі таңда қазақ 

тілі – мемлекеттік тіл, қарым – қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік 

кеңістікті тану тілін оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан – жақты қолданып, жаңаша 

оқытудың тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану – заман талабы болып отыр. 

Сонымен қатар жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының 

үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, АҚТ – ны 

қолдану, зерттеу жұмыстарын жүргізу, коммуникативті қарым – қатынас жасай алу, жеке, 

жұппен және топта жұмыс жасай білу қабілеттерін арттыру.[1,18-б]. 

Жаңа білім беру бағдарламасы сыни тұрғыдан ойлауға, шығармашылықты қолдана 

білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді оқыту әдіс – тәсілдерді 

(бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді стртегиялары) үйретеді. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі сиральді қағидатпен берілуі. Оған 

оқу мақсаттарын зерделей отыра тапсырмаларды, ықшам сабақтарды құрастыру 

барысында көз жеткіздім. 



40  

Бағалaу жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырaп, критериялық бағалау жүйесіне өтеді. 

Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген 

критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі 

тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Бұл бағалау 

түрлері баланың жан – жақты ізденуіне ынталандырады. 

Педaгoгикалық үрдiстiң тиімділігінің артуына мүмкіндік беретін білім беру мен 

тәрбие бірлігін сақтай отырып, оқушыға берілетін білімнің үйлесімділігімен қатар, әрбір 

жеке тұлғаның ерекшелігін ескере отырып, білімділігіне сәйкес бағдар беру, танымдық 

ізденімпаздылығын дамытудағы оқытудың прогрессивтік қадамының бірі Қанипа 

Омарғалиқызы Бітібаеваның әдебиетті оқытудың иновациялық технологиясы. 

Қанапия Бітiбаеваның әдебиетті оқытудағы инновациялық технологиялары – 

баланы ізденпаздыққа, өз бетімен білімін жетілдіруге, өзінің ішкі мүмкіндіктерін тануға 

жетелейтін озық әдістер мен тәсілдер. Қазіргі таңда қолданыста жүрген «модель», «жоба», 

«бағалау парағы», «постер жасау», «миға шабуыл», «технологиялық карта» терминдері 

ұстаз еңбегінде, оныңбілім беру әдіс – тәсілдерінде бұрыннанда бар екендігін 

еңбектерінен көре аламыз.[2,27-б]. 

«Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе 

есебінде қолдануы керек», - деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі заман талабына 

сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне сай болуы қажет деп ойлаймын. [3,26 -б]. 

Бүгінгі күні барлық елдерде жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. Өйткені 

қaзіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен 

анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс деп 

ойлаймын. Оқушылaрды заманауи әдіс – тәсілдермен оқытып, ой – өрісі кең, саналы, еркін 

азамат етіп тәрбиелеу қaжеттілігі де oсы себептен туындап отыр. 

Жаңaртылған білім мaзмұнының мәні, баланың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірде пайдалана білуі 

керек. Сoл үшін де бұл бағдарламаның негізі «Өмірмен байланыс» ұғымына құрылғaн. 

Сөзімнің соңын қорытындылай келе, бұл жаңартылған білім беру бағдарламасы 

бойынша менің көкейге түйгенім: алдымызға бір мақсат қоя отырып, сол мақсатқа жету 

жолында шәкірттердің жүрегіне жол тауып, әрекеттендіре білу шеберлігіне жетсек, егемен 

елдің ұлы – қыздары білімді де білікті болып шықпақ. Соның арқасында біз бәсекеге 

қабілетті, іргесі мықты ел боламыз деп сенемін. Жаңартылған білім мазмұны – 

болашақтың кепілі. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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3. ҚР Тілдерді дамыту мен қолданудың 2011- 2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы, Астана,2011. 

 
 

Дымбаева Умит – С.О. Талжанов атындағы жалпы білім беретін мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі (Қарағанды, Нұра ауданы, Қазақстан 

Республикасы) 

 

БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДА БЕНЖАМИН БЛУМ ОҚЫТУ 

ТАКСОНОМИЯСЫНЫҢ АЛАТЫН ОРЫНЫ 

 

Білім   беру   саласында   Бенджамин   Блум   оқыту   таксономиясының   алатын 

орны Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстан - 2030» стратегиясы жолдауында, Қазақстан 

Республикасы «Білім туралы» Заңында, көрсетілгендей қоғамның эканомикалық және 
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әлеуметтік жағынан ілгерілеуінің маңызды факторы ретінде білім берудің ұлттық моделін 

дамыту, шығармашыл тұлғаны қалыптастыруға дағдылану, ақыл-ой қорын жинау сияқты 

мақсаттарды көздейді. Ол Қазақстан республикасы жарияланған білім беру 

басымдылығына, «жалпыға білім беру» моделін «Әр адамға таңдау бойынша білім беру» 

моделіне көшуге негізделгенде жүзеге асады. Қазіргі таңда Республикамызда білім 

берудің жаңа жүйесі жасалып, Қазақстандық білім беру жүйесі әлемдік білім беру 

кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл педагогика теориясы мен оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі 

өзгерістерге байланысты болып отыр: білім беру парадигмасы өзгереді, білім берудің 

мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болды. Сонымен қатар, 

мемлекеттік білім беру бағдарламасы негізінде оқыту үрдісін ұйымдастыру жаңа 

педагогикалық технологияларды ендіруді міндеттейді. Білім беру саласы 

қызметкерлерінің алдында қойылып отырған басты міндеттерінің бірі – оқытудың әдіс- 

тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және қазіргі заманғы педагогикалық технологияларды 

меңгерту. Болашақ ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде педагогтардың 

инновациялық іс-әрекеттің ғылыми - педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды 

мәселелердің бірі. Өйткені жаңа педагогикалық технологияны меңгеруге педагогтарды 

даярлау – оларды кәсіби білімін көтеруге дайындау аспектісінің бірі және тұлғасын 

қалыптастыру үрдісіндегі іс - әрекеттің нәтижесі болып табылады.Жаңа педагогикалық 

технологиялар - бұл білімнің басында мақсаттарымен біріктірілген пәндер мен 

әдістемелердің, оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастырудың өзара ортақ тұжырымдамасымен 

байланысқан міндеттерінің, мазмұнының, формалары мен әдістерінің күрделі және ашық 

жүйелері, мұнда іс-әрекет оқушының дамуына жағымды жағдайлар жиынтығын құрайды. 

Оқытудың жаңа технологияларының принциптері – оқытудың ізгілендіру, өздігінен 

дамитын, дұрыс шешім қабылдай алатын, өзін-өзі жетілдіріп, өсіруші, тәрбиелеуші жеке 

тұлға қалыптастыру болып табылады. Демек, білім беру саласындағы оқытудың озық 

жаңа технологияларын меңгермейінше сауатты, жан-жақты жетік маман болу мүмкін 

емес. Жаңа технологияны меңгеру педагогтың өзін - өзі дамытып, оқу-тәрбие үрдісін 

тиімді ұйымдастырылуына көмектеседі. Қазіргі ғылым мен техниканың дамыған 

заманында оқытудың жаңа технологиялық әдістерін пайдалану оқушылардың білім 

деңгейін   заман   талабына   сай   арттырады.   Осындай   әдістердің    бірі    – 

Американдық психолог Бенджамин Блум 1956 жылы ұсынған танымдық саладағы 

оқыту мақсаттарының таксономиясы. Өзге технологиялық карталардың авторлары 

секілді бізде Блум таксономиясына сүйенудің қажеттігі болып отыр. Соған орай, 

А.Қ.Қисымова мен Е.Б.Нұрланов Блум таксономиясын педагогикалық технологияның бір 

ретінде оның даму көздерін ашып берді, сондай-ақ оның даму сатыларына былайша 

түсінік береді яғни, таксономияның өзі ресейлік дереккөздерден ішнара алынады. 

Неліктен екенін білмейміз, алайда ресейлік әріптестер Б.Блумның бұл психология - 

педагогикалық әзірлемесін жұтаң сыптайды. Көптеген зертеушілер Б.Блумның ағылшын 

тіліндегі түпнұсқа еңбегіне сілтеме жасағанымен, оның әдістемесін ашып көрсетпейді. 

Осы қиындық бізді Б.Блумның таксономиясы жайлы ағылшын тіліндегі материалдардан 

танып білуге итермеледі. Белгілі болғандай, бұл әзірлеме бас кезінде білім беру 

технологиясына арналып дайындалмағанын көрсетеді. Оның мақсаты оқып үйретудің 

әмбебап психологиялық заңдылықтары ашу болды. Психолог Б.Блум бастаған бір топ 

америкалық психолог - педагогтер 1956 жылы бұл заңдылықтарды ашып, жоғары оқу 

орындарының практикасында қолдануға ұсынды. Өнер табыс іргелі ғылымға 

сүйсінгендіктен өзге білім беру деңгейлерінде қолдануға болатындығын көрсетті. 1950- 

жылдардан бері білім беруде жасалған өзге жүйелер мен иерахиялардың ішінде Б.Блум 

таксономиясы түсініктілігімен әрі заманауи білім беру парадигмасы жағдайында кеңінен 

қолдануға жарамдылығымен ерекше болды. Б.Блумның танымдық саладағы оқыту 

мақсаттарының таксаномиясын сабақ, тақырып шеңберінде когнитивті (танымдық) 

процесс кезендерінің ретін көруге, әрбір кезеңге шығу белгілерін анықтауға арналған 

педагогикалық стратегия деуге болады. Стратегия оқу іс-әрекеттерін ауқымды да терең 
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жоспарлауға (жобалауға) көмегін тигізіп, күтілетін нәтиже мен ұстаз міндеттерін айқын 

тұжырымдауға мүмкіндік береді. 

Блум таксономиясы Таксономия (грекше. táxis — орналасу, құрылыс, тәртіп және 

nómos - заң Білім игеруге бағытталған 6 қадам Білу, тану Түсіну Қолдану Талдау 

Жинақтау Бағалау Блум таксономиясы бір ізбен реттелген мақсаттар жүйесі арқылы 

оқушылардың білім деңгейлерін, шығармашылық деңгейге жетуді ұсынады, Б.Блум 

бойынша танымдық салаға білім әрі ақыл-ой дағыдыларын дамыту процесі жатады. Бұл 

саланың құрамына ерекше фактілерді, рәсімдер үлгілері мен ұғымдарды еске түсе оларды 

тану секілді қызметтер кіреді, бұлар ақыл-ой қабілеттері мен дағдыларын дамытады. 

Блум ажыратқан категориялардың мағынасын Блумша түсіну аса қажет етеді. 

Мәселен, «Блум» категориясын Блум көрсеткендей» деректерді не ақпаратты еске түсіру» 

деп тар мағанасында ұғыну керек. Содан соң осы категорияның мағанасына сай, сабақ 

тақырыбына қисыны келетін «түйін ұғымдарды» таңдап алуға мегзейді.Қорыта келгенде, 

әрбір Бенджамин Блум – америкалық оқыту әдістемесінің психологі, Блум 

таксономиясының авторы. Пенсильванияда Ленсфорд қаласында туылған, 1935 жылы 

Пенсильван университетін бакалавр және магистр деңгейлерімен бітірген, 1942 жылы 

Чикаго университетінде докторлық деңгейін қорғады. «Блум таксономиясы» атты 

кітабында өз теориясын дамытқан. 

1956 жылы Бенджамин Блумның төрағалық етуімен білім беру комитеті әзірлеген 

Блум таксономиясы сын тұрғысынан ойлауды қарастыруға болатын ойлау дағдыларының 

кеңінен қолданылатын иерархиялық моделі болып табылады. Блум таксономиясының 

мақсаты – оқытудың неғұрлым тұтас нысанын құру./МАН-43 бет./ 
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Дюзельбаев Ерназар - Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университетінің 

магистранты (Атырау, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі - ф.ғ.к. Султангубиева А.А. 

 

БОЛАШАҚ АУДАРМАШЫЛАРДЫ ENGLISH ONLY SPACE (EOS) 

КЕШЕНДІК ТІЛДІК СТУДИЯНЫ ПАЙДАЛАНУ АРҚЫЛЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУДЫ ДАМЫТУ 

 

Бұл мақалада English Only Space кешенді тілдік студияны, атап айтқанда, «Passport 

Control» және «Police» студияларды пайдалану болып табылады. Осы арқылы түрлі 

әлеуметтік және мәдени деңгейдегі адамдармен қырым-қатынас жасау үшін «Аударма ісі» 

мамандығының студентерді рөлдік ойынмен ауызша және жазбаша аударма кезіндегі 

қиындықтарды қарастырып, қазақ-ағылшын аударманы одан әрі дамыту мақсатында 

эксперименттік кешені жүргізілді. 

Жоғары білімнің қазіргі жағдайы студенттердің кәсіби дайындығы мен олардың 

жеке қасиеттеріне жаңа талаптар қояды. Олардың ішіндегі ең маңыздысы - терең кәсіби 

білім мен дағдылар, оларды икемді қолдана білу, қарым-қатынас, шығармашылық 

белсенділік, үнемі өзін-өзі дамытуға дайындық. Қазіргі заманғы маманның бәсекеге 

қабілеттілігі, оның кәсіби саладағы жоғары біліктілігімен ғана емес, сонымен қатар, шет 

тілдік қарым-қатынаста кәсіби мәселелерді шешуге дайындығымен анықталады. Осыған 

байланысты жоғары кәсіптік білімнің мемлекеттік білім беру стандартында, шет тілін 

дамытудағы кәсіби ерекшеліктерді ескеруді, оның студенттердің болашақ кәсіби іс- 
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әрекетінің міндеттерін орындауға бағытталуын талап етеді. Х.Досмұхамедов атындағы 

Атырау университетіндегі English Only Space (EOS) кешенді тілдік студия студенттерге 

кәсіби салада жарияланатын барлық 12 студияларды қолдануға мүмкіндік береді және 

ағылшын тілін өз тәжірибесінде қолдануға ықпал етеді. [1;сайт] 

Қазақстанда «Аударма ісі» мамандығы қазіргі таңда қалыптасу сатысында. 

Дегенмен, халықаралық қатынастардың кеңеюі, шет тілін практикалық тұрғыдан білу, 

әлеуметтік белсенді тұлғасын қалыптастыруға ықпал етеді, оған мәдени және іскерлік 

байланыстар орнатуға, әлемдік мәдениет пен жалпыадамзаттық құндылықтармен 

танысуға мүмкіндік береді. Өз мамандығын ағылшын тілі арқылы меңгерген «Аударма 

ісі» мамандығының студентері түрлі салада, тәжірибе кезінде және кәсіби қарым- 

қатынаста қиындықтарға тап болады. 

Түрлі әлеуметтік және мәдени деңгейдегі адамдармен қырым-қатынас жасау - 

ауызша сөйлеуді, түсінуді және өзара тиімді қарым-қатынас жасау үшін диалог құруды 

қажет етеді. Сондықтан, English Only Space (EOS) кешенді тілдік студияны қолданып, 

коммуникативті құзыреттілікті, проблемалық ситуацияларды шеше білуді, студенттердің 

сыни тұрғыдан ойлау шеберлігін, ақпаратты талдай білуге және өз көзқарасын дәлелдей 

білуге қалыптастыруға көңіл бөлінеді. [2;720] 

Сондықтан да, студенттерге сын тұрғысынан ойлау дағдысын қалай дамытуға 

болады, қандай әдіс-тәсілдер немесе қандай тапсырмалар жүйесі тиімді нәтиже бере алады 

деген сұрақтар пайда болады. [3;7] 

Басқа халықтардың тілін, мәдениетін зерттеген адам олардың арасында тең дәрежеде 

болады. ХХІ ғасырда алдымызда жаңа міндеттер тұр: өз тегіне адал болып, ана тіліміз бен 

мәдениетімізді дамыта отырып, біз технологиялық және гуманитарлық жоспардың 

қарқынды, жаһандық үдерістеріне енуіміз керек. Бұл мүмкіндік ағылшын тілін білу 

арқылы беріледі. 

Елестетіп көрейікші, қазақ тілі Қазақстан халқы үшін мемлекеттік тілі. Бірақ, бұл 

Қазақстандықтардың ауызша сөйлейтіндігі және жазбаша түрде жаза алатыны. Қазақ 

тілінен ағылшын тілге немесе керісінше аударманың қалған бөлігі көптеген қиындықтар 

туғызады. Қазақ–ағылшын аударма мысалында барлық қиындықтарды қарастырамыз. 

Соңғы уақытта, ол ең өзекті мәселе болып табылады. 

Мысалы, English Only Space (EOS) кешенді тілдік студияның ішінде 12 студияның 

біреуі - «Passport Control». Осыған байланысты диалог құрылды және оны 3 студент 

(кеден қызметкері, аудармашы және жолаушы) іс жүзінде сәтті орындады. Осы «Passport 

Control» студияның таңдау себебі, шетелге шығатын адам тап бола алатын шынайы және 

өмірлік жағдайларды қарастырып, кез-келген ұлт өкілдердің, атап айтқанда, Қазақстан 

Республикасының азаматы АҚШ-қа Жаңа компьютерлік технология және компьютерлік 

вирустардан қорғау бағдарламалары туралы конференциясына келу мақсатымен, сол елдің 

паспорттық бақылау өткен кезде, кеден қызметкерімен қазақ тілінде сөйлескенде немесе 

ағылшын тілді аз білгендіктен, кеден қызметкер мен жолаушы арасында қиындық 

туындайды, сондықтан, осы ситуацияда аудармашы ауадай қажет болады. 

Сонда аудармадағы қателіктердің себебі неде? 

Сауатты қалдырылған сөздіктер мен нақты терминологиялық базаның жоқтығынан 

аудармашылар қазақ тілінен ағылшын тіліне немесе керісінше аудару кезінде қиынға 

соғады. Кейде мамандар жаңа сөздерді ойлап табуға мәжбүр болады, бірақ, бұл көбінесе 

шатасуға және түсінбеушілікке әкеледі. 

Мысалы, мына сөйлем: 

What’s the purpose of your visit to the United States? – Сіз АҚШ-қа қандай 

мақсатпен келдіңіз? 

Осы сөйлемнің ішінде, аудармашы «Purpose» деген сөзді қолданды. Оны қазақ тіліне 

аударғанда «Мақсат», «Себеп» деген мағынаны білдіреді. 

Сонда «Goal», «Aim», «Purpose» және «Target» сөздердің айырмашылығы неде? 
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Олардың барлығында «өзімізге қажет бір нәрсеге жету», яғни белгілі бір мақсатқа 

жету деген мағына білдіреді. Біз олардың бір-бірінен қалай ерекшеленетінің және оларды 

қандай жағдайларда қолдануға болатынын анықтаймыз. 

1) Aim – Мақсат 

Сөздің мағынасы: Белгілі бір әрекеттерді орындау арқылы қол жеткізуге 

үміттенетін нәрсе. 

Қолданылуы: Нақты әрекеттер мен күш салу арқылы сіз күткен мақсатқа жетесіз 

деген кезде «Aim» сөзді пайдаланамыз. Мысалы, жаттығу залына бару арқылы сіздің 

мақсатыңыз денеңізді қалыпқа келтіру. 

2) Purpose – Мақсат, себеп 

Сөздің мағынасы: Неліктен бір нәрсенің бар болуының, бір нәрсеге қол жеткізудің 

және оның жасалуы немесе жасалуының себептері. 

Қолданылуы: Бұл сөзді пайдалана отырып, біз бір нәрсені не үшін істедік, 

әрекетіміздің себебі неде деп айтамыз; біздің әрекеттеріміздің негізінде не жатыр, бізді бір 

нәрсе жасауға не ынталандырады. 

Бұл өте ресми сөз және біз оны күнделікті диалог кезінде қолданбаймыз. 

3) Goal – Мақсат 

Сөздің мағынасы: Болашақта қол жеткіземін деген үмітпен қарайтын нәрсе. 

Қолданылуы: Адамның, компанияның және үкіметтің болашақта күтетін маңызды 

нәрсе, тіпті ол ұзақ уақытты қажет етсе де. Мәселен, үкіметтің мақсаты – ел экономикасын 

көтеру. 

4) Target – Мақсат 

Сөздің мағынасы: Сіз қол жеткізуге тырысып жатқан нәрсе, мысалы, сан немесе 

уақыт. 

Қолданылуы: Бұл сатуға тура келетін өнім көлемі немесе бір шақырым жүгіру үшін 

қажет белгілі бір уақыт сияқты қол жеткізгіңіз келетін нәрсенің белгілі бір мөлшерін 

білдіреді. 

Мысалы, English Only Space (EOS) кешенді тілдік студияның ішінде 12 студияның 

тағы біреуі – «Police». Осыған байланысты диалог құрылды және оны 4 студент, 1 

магистрант (полиция қызметкерлері, аудармашы және ұсталған адам) іс жүзінде сәтті 

орындады. Жалпы, осыны ұйымдастыруым себебі, 1 турист АҚШ елінде жүріп, 

адамдармен кездейсоқ қақтығысып, жұдырықтасады. Осының салдарынан, полиция 

қызметкерлері көшедегі орнатылған видеобақылау пайдалану арқылы қоғамдық тәртіп 

бұзылғаның байқап, барлық полиция бөлімшесіне хабарлайды. Полиция қызметкерлері 

осы хабарламаны қабылдап, оқиға орнына барып, тәртіп бұзушыны қолына кісен салып, 

полиция бөлімшесіне алып кетеді. Осыдан кейін, кезекші бөлімдегі полиция қызметкері 

тұтқындалған шетел азаматтың паспорттын қабылдайды, тіркейді және оны тергеушіге 

береді. Тергеуші алдын-ала шетел азаматы екенің білген соң, аудармашымен 

тұтқындалған адамның алдына барып, тергеу жұмыстарын жүргізе бастайды. 

Аудармашы тұтқындалған адамның айтылған сөздерді ағылшынша аударған кезде, 

кейбір қиындықтырға тап болды. 

Мысалы, мына сөйлем: 

Бардың жанында олар маған аш кенедей жабысты – Near some kind of bar they 

started on me. 

Осы сөйлемнің ішінде аудармашы «started on me» деген сөзді қолданды. Оны қазақ 

тіліне аударғанда «маған аш кенедей жабысты» деген мағынаны білдіреді. 

Оның толық мағынасы: 

1) To start on (Фразалық етістік) – бір нарседен бастау, бір нәрсемен жұмыс істеу 

немесе онымен айналысуды бастау 

2) To start on someone (Ресми емес) - біреуді немесе бір нәрсені сынау немесе 

шағымдана бастау; 



45  

Қазақ тілінің сөздіктерін зерделей отырып, оларда жаңа сөз тіркестері мен 

терминдердің жиі кездесетінің байқауға болады. Сондай-ақ, қазақ тіліндегі жат сөздерді 

мамандар аударады, тіпті, халықаралық сөздер де шет қалмайды. Осының бәрі, 

аудармашылық ортада түсінбеушілік туғызады. Бірақ, кейбір күнәлар үшін 

аудармашыларды айыптауға болмайды. Өйткені, өте жиі қайталанатын мәселе ол – 

тұрақты терминологиялық базаның жоқтығы. Аударманы басқа мамандардың өндеуі 

немесе қазақ-ағылшын аудармаға басқаша көзқараспен қарауға, мүмкін, осындай 

жағдайларды болдырмауға көмектеседі. 

Өзіңізді аудармашы ретінде сынап көргіңіз келе ме? Олай болса қазақ тілінің 

ерекшеліктерін ескеруді ұмытпаңыз, өйткені ол ерекше: 

• Мұнда баяндауыш әрқашан сөйлемнің соңында тұрады. 

• Көптеген есімдіктер бейімді, тілде омоним сөздер басым. 

• Барлық сөздердің реті әрқашан тұрақты. 

• Сонымен қатар, қазақ тілінде шылау мен сөз алды қызметтік сөз тіркестері мен 

сөздің негізіне алмастырып, түбірге немесе жалғаулық қосымшалардың жалғануы 

барысында жаңа сөз тіркестері жасалады. 

Ағылшын тілі мен қазақ тілі бір-бірінен мүлде бөлек екі түрлі тіл. Ағылшын тілінен 

айырмашылығы, қазақ тіліндегі шылаулар, зат есім мен сын есім бойынша жалғаулар мен 

септіктер үйлесімінің жоқтығы. Қазақ тілі үшін септік жалғауларының көбірек болуы тән. 

[4;сайт] 

Десе де, дұрыс әрі түсінікті аудармаға ұмтылса, мұндай қиындықтардан құтылуға 

болады. Терминологияны жүйелеу және тек жүйелеу – осы саланың мамандары мен тіл 

мамандарының назар аударуы керек. Сонда ғана әрқайсымызға түсінікті тілде жеткізуге 

көмектесеміз. 

Мемлекеттік білім беру стандартында көрсетілген құзыреттіліктерді дамыту 

процесінде мамандардың қарым-қатынас дағдыларын дамытудың және оларды іскерлік 

қарым-қатынасқа дайындаудың жоғары әлеуеті бар шет тілдеріне маңызды рөлі атқарады. 

Бұл әсіресе шет тілінің маңызы зор «Аударма ісі» мамандығында оқитын жоғары оқу 

орындарының студенттеріне қатысты. 

Кәсіби шет тілдік қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру үшін сөзсіз 

жағдайлардың бірі ауызша сөйлеуге тұрақты коммуникативті бағдар болып қалуы керек. 

«Аударма ісі» мамандығының студенттеріне шет тілін оқыту шеңберінде әлеуметтік- 

мәдени және кәсіби-экономикалық салада да шет тілінде дұрыс қарым-қатынас жасау 

дағдыларын қалыптастыруға табиғи түрде көшу керек. Мұнда студенттер кәсіби 

терминдердің сөздік қорын қалыптастырады, кәсіби бағытталған іс-әрекеттер блогын 

анықтайды және жоғары мамандандырылған терминологиямен танысады, сондай-ақ, 

шығармашылыққа және меңгерілген терминологияға негізделген тапсырмаларға көшуге 

болады. Бұл кезеңде ауызша сөйлесу монологтан диалогқа және, керісінше, проблемалық 

сипаттамалар мен ойындарды қолдану арқылы жүзеге асады. 

Студенттердің коммуникативтік құзіреттілікті меңгеруі басты мақсат болып 

табылады және болашақта оларға ағылшын тілін кәсіби қызметтің әртүрлі салаларында, 

ғылыми және практикалық жұмыста, шетелдік серіктестермен қарым-қатынаста, өздігінен 

білім алуда және басқа да мақсаттарда пайдалануға мүмкіндік береді. Әр студентке 

коммуникативті іс-әрекетте өз ойын білдіруге мүмкіндік беру керек, өздік жұмысты ғана 

емес, оны бақылауды да ұтымды ұйымдастыру. [5;768] 

Бұл мәселені сәтті шешу үшін ұжымдық (топтық) жұмыс түрлері, рөлдік ойындар, 

іскерлік ойындар, оқырмандар конференциясы, дөңгелек үстелдер мен пікірталастар, 

топтық «миға шабуыл» және осындай сияқты оқыту әдістері мен тәсілдерін кеңінен 

қолдану қажет. [6;150] 

Дағдыларды бекіту үшін жұптық жұмыс ұсынылады (тілдік жаттығулар, сөйлеу 

этикеті ережелерін дамыта отырып, әртүрлі қарым-қатынас жағдайында диалогтар, 

әртүрлі мәселелер бойынша көзқарастарды салыстыру және т.б.). Коммуникативті 
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құзыреттілікті дамыту үшін студент іскерлік әңгіме жүргізуі, өз пікірін білдіруі, 

келісімін/келіспеушілігін ауызша айтуы, белгіленген нормаға сәйкес іскерлік хат алмасу 

қабілетіне ие болуы керек. Тренингтің негізгі бөлігін жазу және аударма дағдыларымен 

үйлестіре отырып, ауызша сөйлеу дағдыларын дамытуға және қалыптастыруға 

бағытталған тапсырмалар болуы керек. 

Шет тілінде сөйлеу дағдысын дамыту шеңберінде оңтайландыру үшін студенттердің 

болашақ кәсіби қызметінің ерекшеліктерін ескеру қажет. Мәдениетаралық өзара іс-қимыл 

жағдайында университет студенттерінің кәсіби дайындығы мен іс-әрекетін тиімді 

дайындау үшін пәнаралық байланысты ескеретін кешенді оқыту бағдарламасы жасалуы 

керек. Шет тілдерін оқыту процесі арнайы пәндердің бағдарламаларына сәйкес жүріп, 

кәсіби қызметтің элементтерін қамтуы тиіс, біздің жағдайда «Аударма ісі» мамандығы, 

кәсіби білім мен қарым-қатынас жағдайы. 

Бұл жағдайда студенттердің шет тілін дамытуға деген ынтасының деңгейі 

жоғарылайды, нәтижесінде білім берудің тиімділігі артады, өйткені ЖОО негізгі мақсаты 

- студентті болашақ кәсіби қызметке дайындау. Сондықтан, білім жалпы болуы керек 

және көптеген білім салаларын қамтуы керек. Студент әр түрлі салада қаншалықты көп 

білім алса, оған әлеуметтік жағдайға бейімделу оңай болады. [7;15] 
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Жетписбаева Рсалды - №66 МЛ бастауыш сынып мұгалімі (Қарағанды, Қазақстан 

Республикасы) 

 

МҰХТАР ӘУЕЗОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ОҚЫТУ 

 

Есте жоқ ескі заманнан бері қарай, адамзаттың тарихи эволюциялық жолдарында 

қаншама табиғат өзгеріп түлеп келе жатқаны шынайы ақиқат болса, әйелдер қауымының 

да талай - талай өзгерістерді бастарынан өткеріп келе жатқаны белгілі, өзгермеген бірақ 

нәрсе табиғатта күнмен айдың алмасып тұрғаны болса, әйелдер қауымында қашанда әйел 

затының тағдыр тезіне мойымай, қарағайға қарсы біткен бұтақтай қасқайып қарсы тұра 

білетін қайсарлығы өзгермеді. Менің әйелдер жайлы сөз бастауымның өзі, аса маңызды 

саналатын тақырыпқа қалам сілтеу деп түсінген дұрыс. 

Адамзат жаралған соң ұлт - ұлтқа бөлініп, жер бетінде қай кезден бастап тіршілік ете 

бастағанын бұрынғы мен қазіргі мүмкін болашақтағы оқығандар зерделей жатар, менің 

айтпағым әр ұлттың және кейбір ұлт әйелдерінің, әсіресе қазақ әйелдерінің болмысын, 
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заманының заңғар жазушысы, қазақ халқының мақтанышы Мұхтар Омарханұлы 

Әуезовтің зерттеулерімен салыстыра отырып кішігірім тұжырымдама жасау. Қасиетті 

құран кәрім хадистерінде ананы ұлықтайтын керемет сөз бар «Анаңды үш рет Меккеге 

арқалап алып барсаң да, қарызыңнан құтылмайсың» – деген. 

М.Әуезов өзінің шығармаларында қазақ әйелдерінің болмысын ашуға барынша 

тырысқан. Әуезов ұлт тағдырын әйел болмысымен тікелей байланыстыруының өзі, атақты 

романы «Абай жолы» эпопеясындағы басты кейіпкер Абайдың болмысына барлық 

жақсылықты құя білген әйелдер қауымы болғандықтан шығар деп ойлаймын. М.Әуезовтің 

сол дәуірдегі асыл аналардың, қаракөз қарындастардың тағдырын ашып көрсететін талай 

туындыларды жарыққа шығарғанын бүгінгі оқырман жақсы біледі, мысалы: 

«Қорғансыздың күні» (1922), «Кім кінәлі?» (1923), «Ескілік көлеңкесінде» (1925), 

т.б. әңгімелерінде, әсіресе, «Қорғансыздың күні» тынысы кең әңгіме. Онда адам 

бақытына, еркіне тұсау болатын ескі ауылдың сіреспе, артта қалған әдет-ғұрыптары 

әшкереленеді. Әңгімеде бес кейіпкер бар – ол болыс Ақан, оның жандайшабы Қалтай сол 

қатыгездіктен жаралғандай, ал сексендегі кемпір, оның соқыр келіні және немересі Ғазиза 

оларға ар-инабаттылық жағынан қарсы тұр. Жесір әйелдер мен қыздың күші бұлшық 

еттерінде емес, олардың күші рухани тазалығында [2.44]. Осыдан келіп жанынан арын 

жоғары бағалаған, қазақтың дәстүрін қиын-қыстау заманда да қанына сіңіре білген қайран 

қазақтың қыздары-ай деген еріксіз ойға берілесің. 

Бүгінгі таңдағы ғылыми-техникалық революция адам санасына әсер ететіні сөзсіз, 

заманға еліктеп, болмаса өмір жолында кездескен кедергілерден қаншама қыздарымыз 

жолдан тайып жатқандығы ащы болса да шындық. Кешегі ана-әжелеріміз заманында 

ерлерін асқақтата қадірлегенінің арқасында, Абайдай дана туылып, Қабанбайдай батырлар 

жетіліп, ұлан байтақ жерімізді бүгінгі күнге жеткізген деп   айтсақ,   әсте 

қателеспейміз. Қазіргі қоғамда қалыптасқан қыз балалардың тәрбиесімен қоғам болып 

айналыссақ та, кейбір көңілге кірбің ұялатар тұстардан арыла алмай келе жатқанымыз 

бар. Бүгінгі атап айтар (жезөкшелік, басқа секталарға өтіп дүниені ұмыту) қоғамның әлсіз 

тұстарының барлығы, мен ойлаймын тарихымызды білмегендіктен, яки дәстүрден жұрдай 

болғандықтан, біле-білсеңіз Әуезов шығармаларындағы кейіпкерлер тұрмақ, Әуезовтің 

кім болғанын білмейтін жастар бар. Осыдан кейін қанша жерден тәрбиеле, Абай 

айтқандай «жартасқа бардым, күнде айқай салдым – одан да шықты жаңғырық» дегеннің 

кебін киесіз. Қазақ әйелінің болмысын көз алдымызға елестетер тарихта талай-талай 

аналарымыз, әжелеріміз өткен, атын-атап түрін-түстесеңіз бір мақала төңірегінде тарқату 

тіпті мүмкін емес. 

Тағы да Әуезов жазбаларына үңілейік: Абайдың әкесімен Қарқаралыға аттанар 

тұсында тысқа шығып, шығарып салған әже өз баласына: «Әруақ қолдасын, жолың 

болсын, Абайжаным!» – деп, маңдайынан иіскеп тілек айтады [1]. Бұл жерде ананың 

балаға деген сүйіспеншілігі мен мейірімділігі көрінеді. Қараңызшы, өте қарапайым көңіл 

аударуға тұрмайтын тұс сияқты көрінгенімен, ананың баланың көңілін, ананың балаға 

деген махаббатының оның қайда жүрсе де бірге жүретінін есіне салғандай әсер етіп тұрған 

жоқ па, осыдан кейін ол қалай адам болмасқа?! Бұл тұстан байқайтынымыз Зере әжеміздің 

немересіне деген сенімі, ол қайдан пайда болған сенім десеңіз, бесік жырынан бастау 

алып, тарихи дәстүрлерімізге тамыр тартқан тәрбиені сіңіріп, осыдан кейін немересінің 

адам болатынына көзі жетпесе де, көңілі сенген сенім еді. Осы тұста Ұлжан жайлы да 

айту керек. Ұлжан Абайды шақырып алып, аттандырады да кеңесін айтады: «Балам, 

үлкендер бірде тату, бірде араз бола беретін. «Күндестің күлі - күндес» дегенді сен 

білмей-ақ қой. Бөжекеңді көрген жерде сәлеміңді түзу бер... Әкең дұшпан десе, сен әділ 

бол! Жамандыққа кім табылмайды дейсің, жан ашырдан айрылма» – деп, ақылын береді. 

Міне, бұл –адамгершілік пен ақылдылықтың белгісі. Ұлжандай анасын сүйіп өскен 

Абайдың айналасындағы қыздар да сүйкімді. Мәселен, Тоғжанның жүріс-тұрысының 

өзінен тәрбиеліліктің нышаны танылады: «Тоғжан есікке қарай қозғалғанда, Абай 

қадалып, телміре қарап қалып, бешпентін шеше беріп еді... Дәл шығар жерде ғана, есік 
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ашқан келіншекті ілгері шығарып жіберіп еді, өзі бір түрлі сұлу қозғалыспен сырт айнала 

беріп, төрге таман ақырғы рет бетін беріп, үй ішінен сыртымен шықты». Қыз 

қозғалысында әсемдікпен қатар тәрбиелілік, көрегендік байқалады. Мұхтар Әуезов әйел 

бейнесін суреттеуде тек оның сұлулығын ғана емес, өзге халық әйелдерінен табыла 

бермейтін мінезді, тартымдылықты айғақтай түседі [1]. Әуезов шығармаларының кейбір 

тұстарынан мысалдар келтіруім, оқырман қадірлі әженің бейнесін Зере әжемізден, 

ардақты ананың бейнесін Ұлжан анамыздан, қаракөз қылықты қыз болуды Тоғжан 

қыздарымыздан үйренсе екен деген ниеттен туындап отыр. Менің тұжырымдамам 

бойынша, қазақ әйелдерінің бейнесін Әуезов шығармалары арқылы берген дұрыс деп 

ойлаймын, өйткені Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясы бұл – қазақ халқының рухани 

болмысы екендігі баршамызға белгілі. Әуезов қазақ әйелін, қыздарын асқақтата суреттеп, 

олардың мәңгі ар-ожданның айнасы екендігін көрсетті және де ұлы істерді жасау 

дегеніміз қарапайым ғана аналардың қолынан келетінін айқындап берді. 

Ендігі жерде айтпағым, қазақ әйелінің өзге халық әйелдерінен айырмашылығы неде? 

–деген сұраққа жауап іздеп көрелік. 

Әрине керемет дана әйелдер біздің халықта ғана бар десек, ақымақтық болар, біздің 

халық әйел тәрбиесінде шығыстық тәрбиеге мойынсұнады, бірақ түбегейлі қосылады 

деуге әсте болмайды себебі біздің аналарымыз еркін халықтың өкілдері болғандықтан 

қашанда аспан астында әуелі құдай, екінші ерім, ел басына қиын қыстау күн туа қалса – 

«ерді қоя тұр, елім» деп аттанаған батыр қыздары мен аналары мен ерекшеленіп тұрады. 

Бұған тарих талай мысалға толы, кешегі екінші дүниежүзілік соғыста шығыстың қоз 

жұлдызы атанған Әлия мен Мәншүкті бүкіл әлем таныды деуге болар, одан бері де 

Тәуелсіздіктің алғашқы қарлығаштары Ләззат сияқты қыздарымыз, халқымыздың 

арасында әлі де қасиетті әйел затының бар екендігін дәлелдейді. 

Өзге халықтарда жақсы дәстүр жоқ емес, керісінше жетерлік, солардың бірі – грузин 

халқының келін түсіруіндегі жас келіннің жасауына қойылатын талап. Ол қандай талап? 

Грузиннің халық ақыны Ш.Руставелидің «Жолбарыс терісін жамылған батыр» деген 

кітабының мазмұнынан әрбір грузин келіннің хабары болуы керек, өйткені ол кітапта 

Грузин халқының қадір-қасиеті, салт-дәстүрі, әдет-ғұрып заңдары жайлы айтылған, келін 

осы жайттарды білмесе абыройсыз болған. Ол кітапты білмегені алтын берсе де – жасау 

қабылданбаған. Қараңызшы, бір жағынан, дәстүрге құрмет, екінші жағынан, жас буынды 

тәрбиелі етіп өсіруде таптырмас құрал, осыдан кейін жас келін баласына дәл сондай 

тәрбие береді емес пе? Мұны айтып отырған себебім, қоғамымызда анау-анадан артық 

жасау жасапты, кімнің қалың малы қанша деген ұсақ әнгімелерден арылсақ деген ой. 

Өйткені адамды материалдық емес, рухани тұрғыдан бағалайтын кез жеткен, олай 

ойламайтындар қателеседі, рухани тазалық уақыт, заманға қарамайтынын кешегі Әуезов 

шығармаларындағы кейіпкерлер дәлелдеп кеткен. Олар бізге мәңгілік ар-ожданның 

символы іспеттес, қашанда биіктен темірқазық жұлдызындай жарқырап сәуле шашып 

тұратыны хақ. 

Қай халықтың болмасын әйелдері сол ұлтты ұстап тұратын рухани күш деп айтсам 

артық етпейді, қайта көңілге қонымды. Сөз соңында айтарым, «бір қолымен бесікті, бір 

қолымен әлемді тербеткен»-әйелдер қауымына әрқашан Аллаһ тағалам жүректеріне иман, 

жүздеріне мейрім ұялатсын дегім келеді. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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Ғылыми жетекшісі - Иманбекова А.К., Маханова А.Ж. 

 

ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕМЕНТТЕРІН 

ПАЙДАЛАНУ ТЕТІКТЕРІ 

 

Жаңа инновациялық оқыту технологиясы кәсіптік қызметтің ерекше түрі болып 

табылады. Инновациялық оқыту технологиясын меңгеру үшін педагогикалық аса зор 

тәжірибені жұмылдыру қажет. Бұл өз қызметіне шығармашылықпен қарайтын, жеке 

басының белгілі іскерлік қасиеті бар адамды қажет ететін жұмыс. Шындығында да әрбір 

педагог жаңа инновациялық технологияны меңгеру барысында өзін-өзі дамытады және 

өзін-өзі қалыптастырады. XXI ғасырда болашақ мамандарды даярлау, олардың кәсіби 

бейімделуін қалыптастыру мәселелері - кезек күттірмейтін өзекті қоғам талабы. Болашақ 

мамандардың жаңа инновациялық педагогикалық технологияларды қолдануға даярлықты 

қалыптастыру мына көрсеткіштерді қамтиды: 

Мотивациялық өлшемдеріне танымдық қызығуды қалыптастыру бейнесі жатады. 

Оған болашақ мамандарды қалыптастыру, құндылық қарым-қатынас, болашақ маманның 

өзінің кәсіби шеберлігін дамытуға талпынуы, болашақ мамандығын ерекше жақсы көруі, 

ұрпақ тәрбиесінде ұстаздың жетекші орнын сезінуі, кәсіби жеке біліктілік деңгейін 

көтеруге бағыттылығы, инновациялық іс-әрекетке ұмтылу әрекеттері кіреді. 

Мазмұндық өлшемдеріне болашақ маманның жалпы мәдениеттілік дайындығы мен 

мәндік әдіснамалық дайындығының деңгейі, мамандығы бойынша білімі, педагогикалық 

біртұтас білім жүйесі, біртұтас педагогикалық үрдістің заңдылықтары, мен қозғаушы 

күштерінің жалпы теориялық білім негіздерімен қарулануы кіреді. Оған біртұтас 

педагогикалық үрдістің теориялық негіздерін және жеке тұлға теориясының ғылыми 

негіздерін меңгеруі, педагогикалық іс-әрекет теориясының негіздерін білуі, білім 

алушылардың барлық мүмкіндіктерін пайдаланғанда инновациялық іс-әрекеттің көбіне 

нәтижелі болатындығын сезіне алуы жатады. 

Бейімділік өлшемдерін болашақ маманның барлық жағдайға бейімделе алу қабілеті 

атады: бейімділік жағдаятына бағдарлана алуы, микроорта өзгерістеріне сай қолайлы 

инновациялық педагогикалық технологияларды таңдай алуы. Бейімділік өлшемдері 

болашақ маманның білімгер мәртебесінен оқытушы, ұстаз мәртебесіне ауысуының 

ерекшелігін сезіне білуімен бейімділік іс-әрекетті жүзеге асырудың жаңа әдіс-тәсілдерін 

пайдалана алуларымен ерекшеленеді. 

Танымдық өлшемдері болашақ маманның әлеуметтік кәсіби қоршаған ортаны жедел 

тани алуымен, өзін кәсіби жүзеге асырудың нәтижелі әдіс-тәсілдерін пайдалануымен, 

инновациялық педагогикалық технологияларға қызығу танытумен ерекшеленеді. Оған 

болашақ маманның әлеуметтік кәсіби қоршаған ортаны біліп тануы, кәсіптік білімін өз 

тәжірибесінде қолдана білуі, инновациялық педагогикалық технологияларды оқып 

меңгеруі, үйренуі жатады. 

Іс-әрекеттік өлшемдері болашақ маманның өзінің кәсіби іс-әрекетінің мақсаты мен 

міндеттерін анықтай алуы және педагогикалық қарым-қатынастық үрдісті тиімді жүзеге 

асыра алуымен өлшенеді. Оған болашақ маманның өз пәнін жете меңгеруі, біртұтас оқу- 

тәрбие үрдісінің психологиялық, педагогикалық негіздерін білуі, педагогикалық үрдісті 

жоспарлап, жүзеге асыра алуымен өлшенеді. 

Технологияның өлшемдері оқытудың әдістемелік мақсаттары, оқыту үрдісі, оның 

міндетттерін анықтай алуы, оқытудың нәтижесін болжай алуы және психологиялық- 

педагогикалық білімдерді меңгерумен анықталады. Оған болашақ маманның біртұтас оқу- 

тәрбие үрдісінде сабақты тиімді ұйымдастыра білуі, оқушылармен ынтымақтастық қарым- 

қатынасты жүзеге асыра алуы, біртұтас педагогикалық үрдісті диагностикалай алуы және 
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сабақтың нәтижесі жоғары болатындай ең тиімді педагогикалық технологияны таңдай 

алуы қажет. 

Шығармашылық өлшемдеріне шығармашылық ептілікті, шығармашылық 

белсенділікті болашақ маманның шығармашылық-ізденушілік дамыту кіреді. Оған 

болашақ маманның ғылыми - зерттеу жұмыстарына өзіндік талдау жасай алуы, өз білімін 

көтеруге, жетілдіруге талпыныстың болуы мен инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдануға 

өзіндік жаңалықтар, өзгерістер енгізумен және жаңалықты шығармашылықпен қолдана 

алуымен сипатталады. 

Осы аталған көрсеткіштердің әсерінен білім, кәсіп, іскерлік, іс-әрекет, игеру, нәтиже 

құралады. Білім жалпы, кәсіби, техникалық, арнайы білім болып бөлініп кәсіппен 

ұштасады. Ал кәсіп - мамандық таңдау, мамандықты меңгеру. Білім алып кәсіп иесі болу 

үшін іскерлік қажет. Іскерлік - оқу, білім, кәсіп, тәжірибе, ізденушілік, өзіндік жұмыс, іс- 

шаралар, дағдыдан туындайды. Іскер болу үшін іс-әрекетті меңгеру қажет. Іс-әрекет 

әрекеттен, операция, қимыл-қозғалыстан тұрады. Барлық үрдіс байланыса орындалғаннан 

соң нәтиже көрсеткіші пайда болады. 

Әрбір педагогтің инновациялық іс-әрекетін қалыптастырудың педагогикалық 

шарттары: инновация туралы білімі; инновацияны жан-жақты меңгеру; инновациялық іс- 

әрекет диагностикасын меңгеру; инновацияны тәжірибеге ендіру жұмыстары; 

инновацияны практикада дұрыс қолдану. 

Әрбір білім беру ордаларында бүгінгі таңда белең алып отырған кемшіліктері 

баршылық, атап айтатын болсақ: білім сапасының төмендігі; білім саласына мемлекет 

тарапынан реформалар жүргізілгенімен оқудың нәтижесінің болмауы; құжаттар көптеп 

шығарылғанымен мардымсыздығы; білім алушылардың өздігінен білім алу дағдысының 

болмауы; білім алушылар мен оқытушылардың бірлескен шығармашылық еңбектерінің 

болмауы. 

Бұл тығырықтан шығудың бірден-бір жолы оқу-тәрбие процесінде инновациялық 

әдіс-тәсілдерін енгізу, әрбір білім алушылардың білімге деген қызығушылықтарын, 

талпынысын арттырып, өз бетімен ізденуге, шығармашылық еңбек етуге жол ашу. 

Инновациялық процестің негізі - жаңалықтарды қалыптастырып жүзеге асырудың 

тұтастық қызметі. Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. 

Білім сапасын арттырудағы жаңа инновациялық технологияларды оқып, үйреніп, 

сараптай келе, мынадай тұжырым жасауға болады: 

- білім алушылардың білім, білік сапасын арттырудағы жаңа инновациялық 

технология түрлері сан алуан, оларды таңдау және одан шығатын нәтиже оқытушының 

кәсіби біліктілігіне тікелей байланысты; 

- жаңа инновациялык технологияларды енгізу жүйелі әрі мақсатты түрде 

жүргізілгенде ғана жетістікке жетуге болады; 

- жаңа инновациялық оқыту технологияларын енгізу барысында әрбір оқу орнының 

материалдық-техникалық базасының бүгінгі талапқа сай еместігі, әрі жетіспеуі, кадрлық 

әлеуметтің төмендігі көп кедергі жасайды. 

Қазіргі жас ұрпақтың саналы да сапалы білім алуының бірден-бір шарты - оқу 

орындарындағы білім беру процесіне жаңа инновациялық технологияларды енгізу 

екендігі сөзсіз түсінікті. 

Сондықтан ғылыми-техникалық прогрестен қалыспай, жаңа педагогикалық 

инновацияларды дер кезінде қабылдап, өңдеп, нәтижелі пайдалана білу – әрбір ұстаздың 

негізгі міндеті болып табылады. Біздің ойымызша, оқу орындарында инновациялық 

басқару жүйесін енгізіп, оны жүзеге асыру міндет. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
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Игенова Алнази – бастауыш сынып мұғалімі, Қарағанды облысы білім 

басқармасының Саран қаласы білім бөлімінің «№7 мектеп- интернаты» КММ (Саран, 

Қазақстан Республикасы) 

 

МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҚТЫ 

СЫН ТҰРҒЫСЫНАН ОЙЛАУ АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 

Функционалдық сауаттылық оқушылардың сыртқы ортамен қарым-қатынас жасау 

қабілеті, оқушылардың өзгермелі өмірге бейімделуінің шарты, оқушылардың жеке бас 

қабілеттерін дамытудың тетігі, оқушылардың әлеуметтік дағдыларын дамытудың негізі, 

әлеуметтік-мәдени дамуының өлшемі, білім, білік дағдыларының құзыреттілікке ұласу 

жолы. [1.4б.] 

Оқушыда математика пәнінен функционалдық сауаттылық қалыптастыру дегеніміз: 

- теорияны білу, оны логикамен ұштастыру; 

- есепті шығаруда тиімді жағын көруге баулу; 

- математикалық сайыс сабақ, пән кеші, апталықтарды математиканың даму 

тарихымен байланыстыру; 

- ақпараттық оқыту технологиясынан математика сабақтарында интерактивтік 

тақтаны қолдану.[2] 

Оқушылардың математикалық сауаттылығының қалыптасуы «математикалық 

құзыреттiлiктiң» даму деңгейлерімен сипатталады: 

- білу (еске түсіру); 

- қолдану (байланыстарды орнату); 

- ойлау (пайымдау). 

Білу (еске түсіру): 

Терминдерді, сандарды қасиеттері бойынша суреттеу және есептеу; график пен 

кестеден мәліметтерді алу; құралдарды қолдану; классификациалау, математикалық 

объектілерді танып білу. 

Қолдану (байланыстарды орнату): Нәтижелі шешу тәсілін таңдау; математикалық 

ақпаратты талдау және көрсету; модельдеу; тізбекке байланысты тапсырмаларды 

орындау; стандартты есептерді шешу. 

Ойлау (пайымдау, тұжырымдау): 

Объектілердің арасындағы тәуелділікке талдау жасау; қорытындылау, әртүрлі шешу 

жолдарын синтездеу; дұрыс/бұрыс айтылғандарды дәлелдеу; стандартты емес есептерді 

шешу. 

Математика білім мазмұнының ең алғашқы бастамасы бастауыш буында жүзеге 

асатыны белгілі. Сондықтан өз тәжірибемде математикалық сауаттылықты 

қалыптастыруға жүргізілген іс-әрекеттерге тоқала кетпекпін. Оқыту мен білім 

берудегі негізіг мақсатым: оқытудың жаңа әдіс- тәсіліне сүйене отырып, оқушының 

ізденгіштік, танымдық іс-әрекетін дамыту, өмірге көзқарасын қалыптастыру және 

оқушылардың игерген білімін іс жүзінде пайдалана білуге үйрету. 

Қазіргі таңда сындарлы оқытуға негізделген тәсілдердің ішінде Сын тұрғысынан 

ойлауға үйрету басты әдістің бірі болып табылады. Өз сабақтарымда, яғни, математика 

пәнінде сауаттылықты меңгерту үшін аталған тәсілдің стратегияларын жүйелі қолдануды 

ұстанамын. Тәжірибемде қоланатын «Миға шабуыл» стратегиясы – бұл ұжымдық 

талқылау, мәселенің шешімін іздеуде қолданылатын тиімді әдіс. Миға шабуыл 

стратегиясын дұрыс пайдаланса оқушының стандартты емес шығармашыл ойлауы жақсы 
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дамыйды. Кезекті бір сабағымда топтарға «Фигураның периметрін табудың 

маңыздылығы»,    «Фигураның      ауданын    табуды    күнделікті    өмірде    пайдалану» 

т.б. тақырыптарда ой тастадым. Бірнеше минуттың ішінде көптеген пікірлер айтылды, 

шешім қабылданды. Бір оқушы периметр табу қандай да бір қоршау жұмысын 

жүргізгенде керек десе, екінші оқушы ауданды табу үй жағдайында жөндеу жұмысын 

жүргізгенде керек деген ойларын ортаға салды. 

Венн диаграммасы стратегиясы – Бұл стратегияның мақсаты салыстыру, пайымдау. 

Есептердің,      кері      есептердің шарттарын, шешуін, жауабын салыстыру 

кезінде айырмашылығы мен ұқсастықтарын анықтатамын. Шеңберлердің екі жағы 

салыстырылып, ал айқасқан жеріне ортақ қасиеттерін жазғызамын. Бұл стратегияны 

қолдану барысында оқушылардың ойлау қабілеттері тереңдей түсіп, салыстыру, біріктіру, 

айыру сияқты күрделі операция жүзеге асады. 

Блум таксономиясы, сұрақтар стратегиясы. Жіңішке сұрақтар - еске түсіруге 

арналған сұрақтар, жауабы нақты цифрмен немесе «ия», «жоқ» деген жауап алынатын 

сұрақтар. Бұл тәсілді мәселен: «Ауызша есептеу» жүргізгенде қолданамын: 

 Екінші кластың 50 бірлігі, бірінші кластың 960 бірлігі-ол 50 960- (иә) 

 1дм3=1000см3 тең (иә) 

 𝑉 = а ∙ а ∙ а тік бұрышты параллелепипедтің көлемі (жоқ) 

Жалпақ сұрақтар – сұрақтың жауабына толық, әрі түсіндіре отырып жауап 

бергенде іске асырылады. Жалпақ сұрақтарды есептің шартына берілген кесте арқылы 

мәтін құруда қолданамын. Мысалға: 

Өнімділік Жұмыс уақыты Жұмыс көлемі 

10 әшекей 8 сағат ? әшекей 

берілген кесте арқылы есеп мәтінін құрастыр Осы есеп төңірегінде кері есеп 

құрастыр. Есептерді әр түрлі тәсілмен шығар сынды тапсырмалар беруге болады. 

3 сағ 

80км/сағ 60км/сағ 

 

?-км 
 

 
Жалпақ сұрақтарды екінші деңгейдегі сұрақтар дейді. Сұрақтың бұл түріне сөзбен 

ғана емес басқа формаларда да жауап беруге болады: сурет, сызба немесе схема түрінде. 

Қозғалысқа берілген есептердің шартын сызба арқылы көрсету. 

Тірек сөздер стратегиясы – оқушыларға тірек сөздер беремін. Оқушылар тірек 

сөздердің ретін бұзбай анықтама құрастырады. Мысалы, «бірліктер, ондықтар, жүздіктер 

... класты ... . Оны ... ... деп атайды», «Айырманы табу үшін ... ... мәнін ...». «    табу үшін 

бөліндінің мәнін ... көбейтеміз». Анықтама құрастыру кезінде логикалық ойлау іске 

қосылады. 

БББ немесе маркировка кестесі стратегиясы – «БББ» - білемін, білдім, білгім келеді 

деген сөздерден алынған. Негізгі қойылатын талап – оқушылардағы ойлар, тезистер, 

фактілер дәл сол күйінде көшірілмейді, өз ойымен жазылады. «Үш таңбалы санға көбейту 

және бөлу» тақырыбында: 

Білемін Білдім Білгім келеді 

Бір , екі таңбалы санға 

көбейту және бөлуді 

білемін. Есептеуде жазылу 

ретін білемін. 

Үш таңбалы санды 

көбейту және бөлуді 

білдім.Есептеуде жазылу 

реті    екі    таңбалы    санды 
көбейту және бөлу тәртібі 

Көп таңбалы 

сандарды көбейту және 

бөлу тәртібін білгім келеді. 
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 сияқты екенін білдім.  

Бұл әдіс әр оқушыны бақылауға, оған сабақ соңында баға қоюға мүмкіндік береді. 
RAFT стратегиясы –Бұл тәсілді қолданудың да өзіндік ерекшелігі бар. Оқушы 

қандайда бір объектіні алып, сол рольге еніп өз ойын жазады. Бұл стратегияны қолдануда 

бала сол зат туралы ойын жазба түрде, бірінші жақта хабарлайды. Математика сабағында 

оқушыларым геометриялық фигуралар рольіне еніп: Мен шаршымын. Менің төрт 

қабырғам бар, менің қабырғаларымның ұзындықтары бірдей т.с.с. қасиеттерін есте 

сақтау, көбейту кестесін меңгерткенде: Мен 7-нің көбейту кестесімін, мені 2-ге 

көбейткенде... . т.с.с. жұмыстарда қолдандым. Бұл тәсілдердің бастауыш сынып 

оқушыларының сабаққа деген ынтасын, қызығушылығын арттыратынына көзім жетті. 

Топтастыру немесе Кластер стратегиясы - ойды жинақтау, есте қалған ойларды 

топтастыру. Мысалы: аталған сан көп таңбалы, қандай да бір санға қалдықсыз бөлінеді 

немесе бөлінбейді, қандай да бір разрядтың немесе кластың бірлігі деген сияқты ойларын 

жинақтайды. 

Аталған стратегияларды пайдалана отырып мен көп жетістіктерге жеттім. Ең 

бастысы – оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артып, олардың бір - бірімен пікір 

таластырып ашық сөйлеу, еркін сөйлеу дағдылары қалыптаса бастады.   Пән бойынша 

білім сапасының  көрсеткіші жоғарлады. 

Қорытындылай     келгенде     оқушылардың     функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыруда сабақ берудің жаңа технологиялары мен белсенді оқыту 

стратегияларының мүмкіндіктері мол. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

 

1. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру (бастауыш 

сыныптар). Әдістемелік құрал. – Астана: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім 

академиясы, 2013. –66б. 

2. Диярова А.С. Оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыру-жаңа заман 

талабы. Автореферат. ғаламторhttp://ds02.infourok.ru/uploads/doc/0 79c 
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ 

У СТУДЕНТОВ-ЮРИСТОВ 

 

Многие исследователи отмечают недостаточный уровень компетенции современных 

специалистов в новых экономических и социокультурных условиях глобального 

информационного общества. «Именно некомпетентность соответствующих исполнителей 

в целом является первопричиной появления неработающих законов и указов, 

возникновения национальных и социальных конфликтов, случаев производственных 

аварий и экологических катастроф, опустошения природных ресурсов и т.п. Главная 

угроза наших дней для человечества – стремительное отставание способности человека 

справляться с изменениями в окружающем его мире и от темпов этих изменений» [1, 

С.12]. 

Каждая профессия требует от человека определённых качеств, при наличии которых 

он будет востребованным специалистом в своей области. С первых уроков введения в 

специальность студенты специальности «юриспруденция» знакомятся с набором качеств, 

которыми должен обладать юрист: глубокими и прочными теоретическими знаниями, 

современным правовым и экономическим мышлением, высокой общей и 

http://ds02.infourok.ru/uploads/doc/0
http://ds02.infourok.ru/uploads/doc/0
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профессиональной культурой. Он должен знать и умело применять методы управления, 

воздействия на людей; уметь вести правовую пропаганду и воспитательную работу среди 

населения; обладать навыками по составлению и оформлению юридических и иных 

служебных документов, навыками публичных выступлений, проведения встреч, бесед и 

других форм общения с населением [2, С.4-6]. Выделенные курсивом знания, умения и 

навыки напрямую связаны с коммуникативными умениями, которые должны развиваться 

в вузе на уроках родного и иностранных языков. Новейшие исследования в этой области 

дополняют и конкретизируют вышеуказанные ЗУН: ТОП-10 ключевых навыков 

юриста[3]: 

1. Ораторское искусство. 2. Навыки письма. 3. Умение работать с клиентом. 4. 

Умение искать и анализировать, применять логику. 5. Изучение судебной практики, 

правовое исследование. 6. Технологии. 7. Знание основных законов и правовых 

процедур. 8. Тайм менеджмент. 9. Организованность. 10. Работа в команде. 

Речь является ключевым инструментом, который использует юрист в своей 

профессиональной деятельности, его визитной карточкой, благодаря которой он себя 

презентует, демонстрирует свой уровень интеллекта. Речь юриста должна быть 

содержательной, культурной, грамотной, четкой и лаконичной, логичной, убедительной, 

выразительной, наполненной, но не перенасыщенной терминологией. Навыки письма 

заключаются в умении грамотно, ясно, точно и доступно изложить информацию на 

бумаге, чтобы текст поняли не только коллеги, но и клиенты. Специалисты по правовым 

вопросам должны изучить стилистические и технические аспекты письма, не допускать 

грамматических ошибок, получить навыки лаконичного и убедительного изложения 

мыслей в письменной форме, иметь опыт составления правовых документов: ходатайств, 

договоров, резолюций, меморандумов и др. [3]. 

В настоящее время отмечается тенденция снижения качества речи молодых 

юристов. Имеют место также языковые и речевые ошибки в правовой документации. Это 

приводит к недопониманию и, как следствие, к потере времени. Исправить сложившуюся 

ситуацию можно только посредством целенаправленного развития языковых и речевых 

умений и навыков на занятиях по языковым дисциплинам в юридических вузах. 

Языковые дисциплины относятся к блоку общеобразовательных предметов. Именно 

они призваны способствовать развитию необходимых профессиональных качеств, что 

должно отражаться в практических, общеобразовательных, развивающих и 

воспитательных целях обучения этим дисциплинам. Государственный образовательный 

стандарт высшего образования требует учета профессиональной специфики при изучении 

иностранного языка, его нацеленности на реализацию задач будущей профессиональной 

деятельности выпускников. Ставится задача не только овладения навыками общения на 

иностранном языке, но и приобретения специальных знаний по выбранной специальности. 

Профессионально ориентированное обучение становится приоритетным направлением в 

современном образовании. 

Практическая цель преподавания иностранных языков, которая традиционно в 

методике считается ведущей, заключается в изучении профессиональной лексики и 

терминологии, в обучении чтению специальной литературы и общению в сфере 

профессиональной деятельности. Однако, М.В. Ляховицкий, внесший огромный вклад в 

разработку теории профессионально-ориентированного обучения иностранным языкам, 

подчёркивал, что изучение иностранного языка должно быть не самоцелью, а средством 

достижения цели повышения уровня образованности, эрудиции в рамках своей узкой 

специальности [4]. Следовательно, методы обучения должны быть ориентированы на 

активное участие студентов в саморазвитии, получение профессиональных навыков, в том 

числе навыков коллективной работы и творческого решения конкретных задач. Сущность 

профессионально-ориентированного обучения иностранному языку заключается в его 

интеграции со специальными дисциплинами с целью получения дополнительных 

профессиональных знаний и формирования профессионально значимых качеств личности. 
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Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку предполагает, 

что основой курса должны стать аутентичные тексты, отобранные по тематическому 

принципу. В дополнение к текстам необходимо использовать систему специальных 

упражнений, направленных на формирование необходимых навыков и умений. 

Упражнения лексико-грамматического характера будут способствовать накоплению 

специального тезауруса. Упражнения на уровне текста (вычленение основной мысли 

текста, нахождение ключевых слов и т.д.) помогут студентам в формировании 

высказываний в устной или письменной речи. Упражнения по структурированию 

информации сформируют навыки самостоятельной работы с различными источниками. С 

их помощью студенты будут учиться комментировать, аргументировать, отстаивать свою 

точку зрения, вести дискуссию и т.д. 

Родной и иностранные языки, как учебные предметы, согласно нормативным 

документам являются по отношению друг к другу пре-, пост- или/и кореквизитами. 

Знания, умения и навыки, приобретённые в процессе изучения одного языка, могут и 

должны быть трансформированы при последующем или параллельном изучении другого 

языка. Такой подход побуждает обучаемых к сравнению и сопоставлению языков, 

выявлению сходств и различий между ними, облегчая, тем самым, усвоение языкового 

материала. Так, например, сопоставление лингвистических особенностей двух языков 

оказывает положительное влияние на процесс усвоения материала. При этом активнее 

развиваются логическое мышление и умения прогнозирования, расширяется 

лингвистический кругозор, что способствует лучшему пониманию особенностей родного 

языка и усвоению изучаемого иностранного. 

Огромный потенциал заложен в межпредметных связях иностранных языков с 

другими дисциплинами. В.А. Скрозникова и Р.М. Боданкина отмечают, что краткие 

комментарии страноведческого или лингвострановедческого характера четко 

обнаруживают связь практики обучения иностранному языку с содержанием программ 

других дисциплин и оказывают положительное воздействие на приобретение студентами 

неязыковых факультетов более глубоких профессиональных знаний [5, С.4-6]. Изучение 

иностранных языков, например, не может быть изолированным от истории, культуры, 

философии. Знакомство с первоисточниками, основанное на чтении оригинальных 

текстов, учит будущих юристов выражать свои мысли, обогащает профессиональное 

мышление, способствует лучшему усвоению юридических терминов и понятий. 

Таким образом, с целью формирования профессиональных качеств будущих 

юристов на занятиях иностранного языка необходимо достигать не только практических, 

но и общеобразовательных, воспитательных и развивающих целей обучения с опорой на 

принципы профессионально-ориентированного обучения. При этом следует осуществлять 

перенос лингвистических знаний, умений и навыков с одного языка на другой, учитывать 

межпредметные связи языковых и специальных юридических дисциплин. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В ОБРАЗОВАНИИ СП СПО 

 

Начнем наш анализ с понятий и терминов. Итак, первое определение - «инновация» 

- это разработка нового содержания и новых методов обучения, разработка новых 

технологий управления развития учреждения среднего профессионального образования. 

Понятие «инновационная деятельность» применительно к образовательной системе может 

быть интерпретировано как преобразование содержания образования, организационно- 

технологических основ образовательного процесса, условий его осуществления, 

направленное на повышение качества образования, обеспечение всестороннего 

личностного и профессионального развития обучаемых. 

В связи с пандемией COVID-19 инновационные технологии вошли во все области 

нашей жизни. Образовательные учреждения начали проводить обучение онлайн. В связи с 

этим возникает насущная необходимость использования компьютерной техники при 

изучении многих дисциплин учебного курса. Следовательно, возникла необходимость 

внедрения новшеств в организацию образовательного процесса СП СПО. 

Термин «информационно - коммуникационные технологии» (далее – ИКТ) означает 

применение в образовании аппаратных систем последних лет разработки. Для этого 

необходимо создание информации в электронном виде, передача и хранение 

образовательных материалов на сайтах с помощью компьютера. Следовательно, 

необходимо умение владения в совершенстве компьютером не только обучающихся, но и 

преподавателей. 

На сегодняшний день в системе образования особенно актуальным является 

внедрение инновационных методов воспитания, которое осуществляется по следующим 

направлениям: 

- демократизация образовательного процесса; 

- обеспечение автономии студентов в обучении; 

- существенное изменение роли преподавателя в учебном процессе; 

- внедрение так называемого кооперативного обучения; 

- индивидуализация образовательного процесса; 

- информатизация образовательного процесса; 

- интенсификация образовательного процесса и максимальная активизация 

студентов в нем; 

- использование проблемного подхода к обучению; 

- совершенствование системы контроля (в том числе тестового контроля) знаний, 

навыков и умений, приобретенных студентами. [1]. 

Инновационные технологии обучения следует рассматривать как инструмент, с 

помощью которого новая образовательная парадигма может быть претворена в 

жизнь.[2,с.67-69]. 

Одним из современных способов, который широко внедряется в настоящее время в 

методических учреждениях СП СПО, является способ методического проекта. Он 

подразумевает комплексный процесс работы коллектива. Этот способ позволяет студенту 

работать самостоятельно, содействует его умственному, творческому, познавательному 

развитию практических навыков при использовании полученной информации, 

способствует использованию научно-исследовательской деятельности, что позволяет 

поднять профессиональный уровень подготовки будущего специалиста. 
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Внедряя инновационные технологии в образование, можно поднять уровень 

проблемного обучения, для этого необходимо, чтоб обучающийся владел общенаучными 

методами познания, такими как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, индукция, 

дедукция, аналогия, моделирование, классификация, систематизация и т.д. Данные 

операции незаменимы в процессе обучения, усвоения новых знаний. Умение использовать 

обобщения в процессе обучения усиливает эффективность учебного занятия. Обобщение 

является результатом анализа, который выделяет суть, а также обобщение решения 

проблемной темы помогает в освоении профессии. 

Если проанализировать качество образования до внедрения информационных 

технологий и после, то можно наглядно увидеть такую картину (рисунок 1): 
 

Рисунок 1 – Анализ качества образования с использованием информационных 

технологий 

При этом (рисунок 2а и 2б): 

- функционируют электронные дневники обучающихся, ведется электронный 

журнал; 

- образовательная организация осуществляет электронную отчетность в т.ч. 

мониторинг онлайн; 

- в электронный вид переведены государственные услуги (функции) в сфере 

образования. 
 

а) внедрение интерактивных досок б) внедрение электронных учебников 

Рисунок 2 – Анализ внедрения информационных технологий за 2009-2011 года 
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Применение новейших информационных технологий, в особенности личного 

ноутбука, позволяет оптимизировать механизм восприятия познаний учащихся, сделать 

его наиболее целенаправленным, следственным. 

Использование информационно-коммуникационных технологий дает возможность 

значительно ускорить процесс выполнения практических и лабораторных работ, при этом 

сокращаются расходы на покупку дорогостоящего оборудования для лабораторных 

работ, а также сокращается время на выполнение объема расчетов работ, где можно 

применять различные компьютерные программы, такие как Microsoft Word, Microsoft 

Office Excel, Electronics Workbench и т.д. 

При проведении итоговой конференции по производственной практике ИКТ 

позволяет каждому студенту показать, как он работал во время практики, уровень 

выполнения индивидуального задания, показать презентацию отчета по практике, 

сопровождая её устными пояснениями, при этом обучающий использует программу 

Microsoft PowerPoint. 

Курсовой проект по профессиональному модулю является одним из основных видов 

учебных занятий и формой контроля учебной работы – это основной вид познавательной 

деятельности, который способствует развитию у студентов способности принятия 

самостоятельных решений, проверки правильность своих ответов на основе анализа 

информации, умению работать со справочной и технической литературой. 

В контексте инновационной стратегии целостного педагогического процесса 

существенно возрастает роль педагогов как непосредственных носителей новаторских 

методов обучения. При всем многообразии технологий обучения: дидактических, 

компьютерных, проблемных, модульных и других — реализация ведущих педагогических 

функций остается за педагогом. Следовательно, для успешного проведения занятия 

необходимо мыслить по-новому, применяя инновационные технологии в современном 

образовательном процессе. Главной целью современного профессионального образования 

является подготовка специалиста, имеющего высокий уровень квалификации, способного 

к эффективной профессиональной деятельности. Чтобы добиться этого, необходимо 

повысить эффективность современного образовательного процесса.[3,с.1]. 
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Қоғамды ақпараттандыру инновациялық, оның ішінде қашықтықтан білім беру 

технологияларын қолдана отырып, дәстүрлі кәсіптік дайындықтан педагогикалық 

университет студенттерінің өзін-өзі тәрбиелеуге, өзін-өзі дамытуға баса назар аудара 

отырып, педагогты қалыптастыру тәсілдерін түбегейлі өзгертті. 

Қазақстан Республикасының бірқатар нормативтік құжаттарында және заңдарында 

көрсетілген білім беру қызметтері нарығының заманауи талаптарына сәйкес, жаңа 

формацияның мұғалімі кәсіби құзыреттілігі бар, жаңа технологияларды игеру, біліктілік 

деңгейін жоғарылату және үздіксіз өзін-өзі тәрбиелеу қабілеті бар мобильді, 

шығармашылық тұлға болуы керек. 

Айта кету керек, өзін-өзі тәрбиелеу студенттің өзін-өзі дамытуға, білім беру және 

кәсіби қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған кәсіби-педагогикалық қызметінің 

ажырамас бөлігі болып табылады. 

Қазіргі уақытта жаңа мемлекеттік білім беру стандарттарын қабылдауға және іске 

асыруға байланысты жоғары білім беруде түбегейлі өзгерістер орын алуда. Қазіргі 

заманғы еңбек нарықтары ақпараттың үлкен ағымында жылдам бағдарлай алатын, 

шешімдер қабылдауға жауапкершілікпен қарайтын, білім деңгейін үнемі арттыра алатын 

білімді және білікті мамандарға мұқтаж. Жаңа стандарттардан келіп шығатыны, 

студенттерді білімнің енжар тұтынушыларынан белсенді танымдық ұстанымы бар 

белсенді ойлайтын, шығармашыл жастарға көшіру керек. Ал бұл әкеп соғады қажеттілігі 

өзгеруі және оқытушыға. Ол студенттерге дайын білімді беруден бас тартып, білім беру 

қызметін ұйымдастырушы болуы керек. 

Бұл міндеттерді стандарттарға сәйкес шешу жоғары оқу орындарындағы білім 

сапасын арттыруда қажетті буын ретінде өзін-өзі тәрбиелеу қызметінің маңызды рөлінсіз 

мүмкін емес. 

Себептердің тұтас кешені оқу іс-әрекетінің басқа түрлері арасында өзін-өзі 

тәрбиелеу іс-әрекетінің рөлін арттыру қажеттілігін көрсетеді: біріншіден, студенттерде 

ЖОО пәндерін оқытудың бастапқы деңгейі әртүрлі (қарқыны, стилі, жеке өзіндік 

жұмыстың сипаты және т.б.); екіншіден, қашықтықтан оқыту технологиялары белсенді 

қолданыла бастады; үшіншіден, студенттердің өз бетінше білім алу мәдениетін 

қалыптастыру қажеттілігі. 

Психологиялық-педагогикалық әдебиеттегі «өзін-өзі тәрбиелеу» ұғымы әртүрлі 

анықтамаларға ие, мысалы: 

- өзіндік жұмыс барысында алынған білім, білім беру үдерісіне тұтас және өрлемелі 

сипат береді (Е.С.Рапацевич); 

- басқаруды субъектінің өзі жүзеге асыратын кәсіби құзіреттілік пен жеке дамуды 

қалыптастыруға бағытталған өзін-өзі реттейтін танымдық қызмет; 

- өзін-өзі тану бойынша көптеген тапсырмаларды қамтитын өзін-өзі дамытудың 

сипаттамасы; 

- мұғалімнің тұрақты кәсіби функциясы, оның кәсіби өсуінің шарты және т.б. [1, 38- 

бет]. 

Білім беруді модернизациялау ресейлік білім беру саясатының басты міндеті ретінде, 

оның ішінде оның жоғары сатысы – жоғары білім. «2016-2020 жылдарға арналған білім 

беруді дамытудың федералды мақсатты бағдарламасының тұжырымдамасында» 

ақпараттық технологияларды, білім беру саласындағы оқытудың заманауи нысандары мен 

әдістерін эпизодтық пайдалануды жеңуге бағытталған тәсілдер жиынтығы; әлемдік 

деңгейде қашықтықтан білім беру технологияларын дамыту. Бұдан басқа, жоғары оқу 

орындарының жаппай даярлау ЖОО ретіндегі жаңа модельдеріне, оқыту нысандарына, 

жоғары білім мазмұнына (бакалаврларды, мамандарды, магистрлерді, аспиранттарды және 

т.б. даярлаудың жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеу және енгізу қатысты қажетті 

трансформациялар жоспарланған [2]. 

Қазақстан Республикасы жоғары, орта және қосымша білім беру туралы 

нормативтік-құқықтық құжатта айтылғандай, «қашықтықтан оқыту білім беру 
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технологияларының жиынтығын қолдану арқылы қамтамасыз етіледі, онда білім алушы 

мен оқытушының мақсатты жанама немесе толық емес жанама өзара әрекеті олардың 

орналасқан жеріне қарамастан жүзеге асырылады. Және уақыт өте келе педагогикалық 

ұйымдастырылған ақпараттық технологиялар негізінде, ең алдымен телекоммуникация 

құралдарын қолдана отырып жүзеге асырылады». 

Қашықтықтан оқыту жүйесі Қазақстанның әртүрлі аймақтарының тұрғындарын 

заманауи білім алу мүмкіндігімен қамтамасыз етуге бағытталуы керек. 

Қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану Қазақстан Республикасының білім 

беру туралы заңмен және Қазақстан білім және ғылым министрлігінің білім беру 

бағдарламаларын жүзеге асыруда білім беру қызметін, электронды оқытуды, 

қашықтықтан білім беру технологияларын жүзеге асыратын ұйымдардың қолдану тәртібін 

бекіту туралы бұйрығымен бекітілген. 

Бүгінгі таңда қашықтықтан оқыту технологиялары мен олардың жеке элементтері 

еліміздің жоғары оқу орындарының оқу процесінде белсенді қолданылады. 

Жоғары мектептің білім беру процесінде қашықтықтан оқыту технологияларын 

қолданудың тиімділігі сөзсіз және экологиялық, аумақтық және әлеуметтік тұрғыдан 

білімнің қол жетімділігі (икемділігі), студенттер мен оқытушылардың ұтқырлығын 

қамтамасыз ету, көптеген кәсіби қажетті сапалы ақпараттың болуы, оқытушы - 

фасилитаторды таңдау ықтималдығы, студенттің жеке кәсіби траекториясын таңдау 

мүмкіндігі сияқты оң факторлардың жиынтығымен расталады. Білім беру нәтижесі 

ретінде өзін - өзі ұйымдастыру деңгейін арттыру, оқу процесінің барлық субъектілерінде 

ақпараттық – коммуникациялық – технологиялық құзыреттілікті (АКТ құзыреттілігін) 

қалыптастыру негізгі қадам болады. 

Қазақстан Республикасының жоғары білімінде қашықтықтан білім беру 

технологияларын қолдану қаншама жылдан астам уақыт бойы мемлекеттік-құқықтық 

қолдаумен нығайтылды. 

Бүгінгі таңда электронды білім беру бойынша әлемдік деңгейдегі көшбасшылар 

(«Жас Ғалым» ғылыми журналының нұсқасы бойынша) Америка және Канада, Азия, 

Ұлыбритания, Германия, Франция болып табылады. 

Француз Орталығы CEND (фр. Centrenationald ' enseignement a distance) бүгінде 8 

мыңға жуық штаттық және қашықтағы жұмысшылар бар. Орталық базасында әртүрлі 

бағыттағы 3 мың білім беру курстары жұмыс істейді, оларда 400 мыңға жуық талапкер 

оқиды. 

АҚШ-та ұлттық технологиялық университеттің ашылуы (1984 жыл) оқыту 

курстарының жаңа бағыттарын қалыптастырды. Жеке бизнестің қосымша білім беруге 

өсіп келе жатқан қажеттілігі басшылар мен персоналды электрондық оқытуды көздейтін 

жаңа бағдарламаларды енгізудің алғышарты болды. 

Жалпы, әлемдік нарықта онлайн режимінде оқуға деген сұраныс деңгейі әртүрлі 

тенденцияларға ие болды. Бизнес саласында қашықтықтан оқыту тыңдаушылар үшін 

танымал және ыңғайлы болып табылады. Алайда, жоғары білім мен бакалавр дәрежесін 

алғысы келетін мектеп бастаушыларының көпшілігі стандартты оқу формасын қалайды 

және білім мен жеке өсу үшін қажетті қосымша материалдарды қашықтықтан оқиды. 

Электрондық оқытудың қарқынды дамуы Азия өңірлерінде байқалады, 

қашықтықтан оқыту қызметтерінің жыл сайынғы өсуінің жоғары көрсеткіштерімен Қытай 

ерекшеленеді (жылына шамамен 52% өсу). Болашақта жетекші елдерде онлайн-оқыту 

прогресі көрсеткіштерінің төмендеуі болжанады. 

Қарқынды қалыптасу және өсу кезеңі өтті, сол уақытта, сарапшылардың болжамы 

бойынша, 2025 жылға қарай электрондық нысанда оқитын талапкерлер саны 650 млн 

адамға дейін артады, ал онлайн-оқыту нарығы әлемдік ауқымда 200 млрд долларға жетеді. 

Қарқынды дамыту-қашықтықтан оқыту курстарының нәтижелері пайдаланушылар 

тарапынан осы бағдарламаларға сұраныстың артуына әкеледі. 2025 жылға қарай 
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қашықтықтан оқыту форматында білім алған адамдардың саны дәстүрлі оқытуды 

таңдаған пациенттердің санынан 2,5 есе көп болады. 

Қашықтықтан оқыту технологияларын өздігінен білім алу мақсатында пайдалану 

білім алушыға оқу кезінде тікелей пайдалана алатын қосымша материалдардың көп 

мөлшеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді, сондай - ақ белгілі бір курстың 

қатысушыларымен топтық жұмысты ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Жоғары білім беруде қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалану қажеттілігі 

әртүрлі мамандықтағы талапкерлердің қашықтықтан оқыту нысанына сұранысының 

ұлғаюымен, қашықтықтан университеттердің қолайлы таңдауымен, оқытушылардың, 

мұғалімдердің, қосымша білім беру педагогтерінің, тәрбиешілердің акт-құзыретін 

қалыптастыру мақсатында ғылыми-практикалық конференциялар, семинарлар, 

коллоквиумдар өткізу, біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру және өткізу тәсілімен 

отандық ғылыми ортада қашықтықтан оқыту технологияларын пайдалану проблемасын 

кеңінен таратумен расталады, мектепке дейінгі мекемелердің әдіскерлері және т.б. 

жоғарыда айтылғандардың бәрі қашықтықтан технологияны жаңа емес, бірақ әлі де 

сапалы өнімнің ресейлік білім беру нарығына бейімделу және бейімделу жағдайында 

қолданудың сөзсіз мүмкіндіктерін растайды. 

Студенттердің өздігінен білім алу қызметін ұйымдастыру кезінде ЖОО алдында 

міндеттер тұр: 

- бәсекеге қабілетті мамандар даярлауды жүзеге асыру; 

- студенттердің өздігінен білім алу дағдыларын қалыптастыру, тұлғаның танымдық 

және шығармашылық қабілеттерін дамыту; 

- студенттердің ғылыми-зерттеу құзыреттерін қалыптастыру; дербес ғылыми 

жобаларды жүзеге асыру қабілеті; 

- студенттердің шығармашылық ойлауын, өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі жетілдіруге 

және болашақ өмірде өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылысын қалыптастыру; 

- дарынды студенттерді анықтау және олардың қабілеттерін одан әрі дамытуға 

ықпал ету. 

Өзін – өзі тәрбиелеу-бұл студенттерді аудиторияда да, аудиториядан тыс уақытта да 

тиімді кәсіби даярлауға бағытталған танымдық іс-әрекеттің бөлігі. 

Егер өздігінен білім алу іс – әрекеті сабақ кестесі бойынша орындалатын болса, онда 

оны аудиториялық деп атайды. Белгілі бір тақырыпты зерттей отырып, мұғалім 

тапсырмаларда оларды орындау қиындықтарын біртіндеп арттырады: мағынасы, көлемі, 

күрделілігі, деңгейлері, бұл білімнің даму сипатын қамтамасыз етеді. 

Өзін-өзі тәрбиелеу барысында студенттер оқу материалын игеріп қана қоймай, оны 

тереңдетеді, әртүрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеу дағдыларын қалыптастырады, оқу 

уақытын бақылау және жоспарлау қабілеттерін, дағдыларын дамытады, сондықтан 

тәуелсіз жұмыс үлкен дидактикалық әлеуетке ие деп айтуға болады. 

Өзін-өзі тәрбиелеу әрқашан белсенділіктің жоғары деңгейімен, танымдық, ерікті 

және эмоционалды күштердің қарқындылығымен жүзеге асырылады. Өзін-өзі тәрбиелеу 

жағымды эмоциялардың болуымен байланысты деп айта аламыз. 

Осылайша, жоғары мектептің білім беру процесінде қашықтықтан оқыту 

технологияларын қолданудың тиімділігі сөзсіз және экономикалық, аумақтық және 

әлеуметтік тұрғыдан білімнің қол жетімділігі (икемділігі), студенттер мен 

оқытушылардың ұтқырлығын қамтамасыз ету, кәсіби қажетті сапалы ақпараттың көп 

болуы, оқытушыны таңдау ықтималдығы, студенттің жеке кәсіби даму траекториясын 

таңдау мүмкіндігі, студенттің оқуға деген ішкі оң уәжін қалыптастыру сияқты оң 

факторлардың жиынтығымен расталады. 

Жоғарыда айтылған қашықтықтан технологиялары сапалы өнімнің Қазақстандық 

білім беру нарығына бейімделу жағдайында қолданудың сөзсіз мүмкіндіктерін растайды. 
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ОҚЫТУ ҮРДІСІНДЕГІ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ 

ТИІМДІЛІГІ 

 

Бүгінгі күні әлемдік ақпараттық білім деңгейін көтерудің тиімді жолы – білім беру 

саласын толықтай ақпараттандыру. Қазіргі заман педагогінен тек өз мамандығының терең 

білгірі болуы емес, тарихи танымдық, педагогикалық- психологиялық сауаттылық, саяси – 

экономикалық білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етіледі. Сонда ғана заман 

талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс істейтін, 

оқу мен тәрбие ісіне белсене қатысатын, оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген, 

білігі мен білімі жоғары ұстаз бола алады. Әрбір педагог өз жұмыс тәсілі мен формасын,өз 

педагогикалық технологиясын таңдай отырып, білім алушылардың білімін жетілдіру 

бағытында жұмыс істеуі керек. Осыған байланысты соңғы жылдары жиі пайдаланылып 

келе жатқан жаңа ұғымдардың бірі – инновация. Инновацияны жете түсініп, 

инновациялық әдіс-тәсілдерді колледж өміріне кеңінен енгізу жас маманның саналы да 

сапалы білім алуының бірден-бір шарты болып табылады. 

Мұғалім-өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, ал оқуды, ізденуді 

тоқтатқанмен оның мұғалімдігі де жойылады. К.Д.Ушинский. Орыс педагогі 

К.Д.Ушинский айтқандай, қазіргі заман талабына сай, әр мұғалім, өз білімін жетілдіріп, 

ескі бірсарынды сабақтардан гөрі, жаңа талапқа сай инновациялық технологияларды өз 

сабақтарында күнделікті пайдаланса, сабақ тартымды да, мәнді, қонымды, тиімді, болары 

сөзсіз. Бұл жөнінде Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында «Білім 

беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі-оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім 

беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп 

атап көрсеткен 1. 

Жаңа технологияны меңгеру мұғалімнің интелектуалды, кәсіптік адамгершілік, 

рухани азаматтық және де басқа көптеген адами келбетінің қалыптасуына әсерін тигізеді, 

өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие үлгісін тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Сабақта 

қолданылатын әдістер көмегімен жеке тұлға ретінде жан-жақты дамыған, шығармашылық 

ойлау білімі меңгеріледі. Инновациялық (озық) білім беру деп-тұлғаның бағдарлы 

көзқарасты , білімдегі дәлдікті, шығармашылық бастауды, сонымен бірге жаңа 

технологиялық мағлұматтарды игеруін айтады. 

ХХІ ғасырда барлық елдер бірінші орынға білім беру сапасын қояды. Оның өлшемі 

тек сауаттылық деңгейімен (жазу, оқу, есептеу) өлшенбейді, оның критерийі – 

функционалдық сауаттылық. Бұл проблемаларды шешуде жаңа технологиялардың 

https://www.dpomos.ru/
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атқаратын орны бөлек. Болашақта өркениетті елдердің жоғары технологиясын меңгерту, 

дүниежүзілік білім кеңістігіне шығу-бүгінгі күннің мақсаты. 

Инновациялық үрдістің негізі – жаңалықтарды қалыптастыру, қолдану, жүзеге 

асырудың тұтастық қызметі. Кез келген жаңа әдіс жекелік, сондай-ақ уақытша жоспарға 

жатады. Бұл яғни, бір оқытушы үшін табылған жаңа әдіс, жаңалық, басқа оқытушыға үшін 

өтілген материал тәрізді. Инновацияны «жаңашыл», «жаңа әдіс», «өзгеріс», «әдістеме», 

«жаңашылдық», ал инновациялық үрдісті «жаңа әдістеме құралы» деп қарауға болады. 

Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады 2. 

Инновациялық білім беру – іскерліктің жаңа түрі. Инновациялық қызмет оқу ісін 

дамытуға, пәндердің мәнін тереңдетуге, мұғалімнің кәсіптік шеберлігін арттыруға басқа 

жаңа технологияларды енгізуге, пайдалануға және шығармашылық жұмыстар жүргізуге 

бағытталған. Мұндай технологияларды қолдану - оқытушы ұтады, яғни ол сабақты тиімді 

ұйымдастыруға көмектеседі, оқушының пәнге деген қызығушылығы артады. 

Бүгінгі таңда мектептерде оқу-тәрбие үрдісінде түрлі инновациялық педагогикалық 

технологиялардың қолданылып жүргені мәлім. Бұл технологиялардың бәрін бір пән 

сабақтарында қамту мүмкін емес. Сондықтан, мектептегі әрбір пәнді ұтымды меңгертуде 

оқыту технологиясын таңдап, іріктеу және оны іс-әрекеттік тұрғыда жетілдіру арқылы 

оқушының әрекеті-технологияны қабылдауы, оған деген ынтасы, құштарлығына мұғалім 

тарапынан көңіл бөлінуі тиіс 3. 

Инновациялық технологиялар: 
 Жобалау технологиясы 

 Деңгейлеп-саралап оқытуЕ 

 Дамыта оқыту технологиясы 

 Модульдік оқыту технологиясы 

 Сын тұрғысынан ойлауды дамыту 

 Сатылай комплексті талдау 

Инновациялық технология нәтижелері: 

1. Түрлі әдістерді пайдалану сабақтың нақты мәнін терең ашуға көмектеседі 

2. Оқушылардың барлығын сабаққа қатыстыруға мүмкіндік туды. 

3. Олардың әрқайсының деңгейін анықтай аласың 

4. Оқушылардың көбін бағалауға мүмкіндік аласың 

5. Оқушыларды ізденіске баулып, өз бетімен жұмыс істеуге үйретеді 

6. Оқушылардың қабілеттері, сөз саптау еркіндігі, ұйымшылдығы, шығармашылық 

белсенділігі артады. 

7. Жеке тұлғалық сипатын дамытуға, шығармашылығын шыңдауда, өзіне деген 

кәсіби сенімін қалыптастырады. 

Жаңа технологиялардың педагогикалық негізгі қағидалары: 

 Балаға ізгілік тұрғысынан қарау; 

 Оқыту мен тәрбиенің бірлігі 

 Баланың танымдық күшін ұалыптастыру мен дамыту 

 Балаға өз бетімен әрекеттену әдістерін меңгерту 

 Баланың танымдылық және шығармашылық икемділігін дамыту 

 Оқу үрдісін оқушының сезінуі 4. 

Қорыта келгенде, инновациялық педагогикалық технологияның негізгі, басты 

міндеттері мынадай: 

- әрбір білім алушының білім алу, даму, басқа да іс-әрекеттерін мақсатты түрде 

ұйымдастыра білу; 

- білім мен білігіне сай келетін бағдар таңдап алатындай дәрежеде тәрбиелеу; 

- өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын қалыптастыру, дамыту; 

- аналитикалық ойлау қабілетін дамыту; 

- қазіргі экономикалық мәселелерді зерттей білуге үйрету. 
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Сонымен қатар, жоғарыда аталған инновациялық технологияларды мүмкіндігімізше 

өз пәнімізде қолдансақ, болашақ маман сапалы білім, саналы тәрбие алатынына және 

мемлекетіміздің өркендеп, өсуіне өз үлестерін қосатындарына сенімдімін. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ И ВООБРАЖЕНИЯ 

НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 

Как повысить эффективность образовательной деятельности через применение 

современных подходов к организации образовательной деятельности? 

Один из важнейших принципов «We need to educate our children for their future, not 

our past» - «Нам нужно обучать наших детей их будущему, а не нашему прошлому». 

В долгосрочной перспективе, молодые люди окончив школу и выйдя в «большой 

мир» должны иметь возможность: генерировать и реализовывать новые идеи, решения и 

продукты; использовать цифровые инструменты для открытия знаний, создания ресурсов 

и коммуникации; применять свои знания для решения реальных проблем. 

При обучении этим навыкам необходимо сосредоточить внимание на 

высокоэффективных методах и подходах к обучению. В этой статье хотелось бы уделить 

внимание развитию у обучающихся креативности и воображения на уроках английского 

языка. 

Креативность и воображение - важнейшие человеческие способности. Они 

позволяют нам выражать мысли, чувства и стремления и помогают формировать наш 

стремительно меняющийся мир. Термин творчество часто прочно ассоциируется с 

искусством, а творческие способности часто развиваются через обучение искусствам. 

Однако креативность играет жизненно важную роль во всех областях обучения, включая 

естественные науки, технологии, инженерию и математику (STEM). 

На мой взгляд наиболее важные шаги к формированию креативности и воображения. 

Во-первых повышение положительной самооценки. Самоуважение характеризуется пятью 

составляющими: чувство безопасности, чувство идентичности, чувство принадлежности, 

целеустремленности и личной компетентности (Reasoner, 1982). Если дети чувствуют 

угрозу или неуверенность, и им не хватает чувства личной компетентности, это 

становится препятствием для творчества. Один из приемов для повышения 

положительной самооценки «Веер самовыражения». Используйте это задание, чтобы 

помочь детям развить позитивное чувство идентичности. Для этого можно использовать 

любые подручные материалы, например лист А4 и прилагательные. 

Во-вторых, предлагайте детям выбор. Осуществляя выбор, дети учатся брать на себя 

ответственность за свои решения. Они также начинают развивать автономию и 

контролировать свое обучение. Пример предложения выбора «Меню урока». Напишите 
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список, например пять заданий, которые нужно выполнить на уроке на доске. Попросите 

детей выбрать, например три из них и объясните, что они могут выполнять их в любом 

порядке. Предоставляя детям возможность выбора, вы обнаружите, что они обычно 

работают более мотивированно и внимательно, чем если бы вы продвигались в одном 

направлении через действия. Дети также часто добровольно выбирают самые сложные 

занятия. 

В-третьих, эффективное использование вопросов. То, как вы используете вопросы, 

чтобы заинтересовать детей и побудить их мыслить творчески, является важным навыком. 

Стереотипный образец вопросов "инициирование-ответ-обратная связь" (IRF), 

например: Т: Какого цвета машина? П: Она красная. Т: Да, очень хорошо. Подобные 

вопросы очень часто используется на уроках английского языка, но имеют ограниченную 

ценность. Хотя это может стимулировать участие, особенно с детьми младшего возраста, 

если это единственный тип вопросов, он может остановить мышление. Важно задавать 

вопросы, которые интересуют детей и открывают, исследуют и расширяют их мышление. 

Вам также необходимо дать детям достаточно времени для размышлений, чтобы ответить 

на вопросы, и предоставить им возможность самостоятельно строить и задавать 

интересные и сложные вопросы. Также умение задавать вопросы – это, эффективный 

способ обучения, который также помогает детям мыслить творчески. Один из приемов 

«Вопросительный кубик», для этого используются кубики с вопросительными словами. 

Эта деятельность подходит, например, для тематической работы или как способ побудить 

детей обсудить и поделиться личной информацией. 

В-четвертых, устанавливайте связи. Установление связей и видение взаимосвязей 

между вещами порождает идеи и поддерживает творческое мышление. Существуют 

специальные упражнения, которые можно использовать для развития у детей способности 

устанавливать связи между идеями и объектами и мыслить по-разному и творчески. Вот 

несколько примеров: 

«Случайная ассоциация» - это задание побуждает детей устанавливать связи между 

вещами, которые не имеют очевидной связи. Напишите на маленьких карточках слова, 

которые знают дети, и положите их в сумку или шляпу. Дети по очереди берут наугад три 

карточки и составляют предложение или придумывают соединяющую их историю. Вы 

также можете выполнять то же действие, используя небольшие предметы, а не карточки 

со словами. 

«Сколько способов?» - это упражнение развивает гибкое, изобретательное 

мышление и может быть использовано для увлекательного расширения словарного запаса 

детей. Выберите повседневный предмет, например, скрепку, пластиковый стаканчик, 

металлическую вешалку для одежды, прищепку или линейку. Дети работают в парах и 

обдумывают все, для чего вы можете использовать объект, например Вы можете 

использовать линейку как меч. Если они не знают слов на английском языке, они 

используют словарь, чтобы найти их. Они также могут рисовать картинки, чтобы 

проиллюстрировать свои идеи. 

Обязательно исследуйте идеи. Чтобы способствовать открытому, творческому 

мышлению, вам необходимо регулярно создавать рамки и стимулы, которые побуждают 

учащихся исследовать, экспериментировать и играть с идеями. Это должно происходить в 

атмосфере взаимного уважения, в которой существуют разные точки зрения. Методы 

мозгового штурма, задачи по решению проблем и занятия, в которых учащиеся 

рассматривают проблемы с разных точек зрения, способствуют исследованию и 

творческому мышлению. Вот некоторые из них: 

«Mind maps» - карты разума, основанные на работе Тони Бьюзена (2003), позволяют 

детям исследовать свое мышление по теме в визуально привлекательной форме. 

Интеллектуальные карты могут быть полезны для совместной разработки идей со всем 

классом. Напишите название темы в центре доски, например «Animals» и три начальных 
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заголовка, чтобы направлять мышление детей. Выбирайте заголовки по одному, слушайте 

идеи детей и добавляйте их на карту. 

«Представьте себе, что...!» - используйте это упражнение, чтобы изучить 

гипотетические возможности и выявить творческие идеи, например «Представьте себе, 

что ... животные могут разговаривать / нам не нужно спать / дети правят миром / мы 

живем на Марсе. Что произойдет?» 

Наконец, в рамках поощрения творчества нам необходимо научить детей оценивать 

и критически размышлять над своими идеями, результатами, действиями и результатами. 

Помимо того, что они являются неотъемлемой частью развития самостоятельности 

учащихся, только через критическое размышление дети могут оценить достоверность и 

ценность собственного творчества. Это является частью цикла рефлексивного обучения и 

со временем приводит к развитию творческого мышления. 

Креативность и воображение – имеют решающее значение для успеха в решении 

реальных проблем, независимо от контекста. Если мы серьезно относимся к развитию 

творческих способностей наших учеников, необходимо регулярно создавать условия для 

развития творческих способностей и воображения. 
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АРАЛАС ОҚЫТУДЫҢ (BLENDED LEARNING-ТІҢ) 

КОНЦЕПТУАЛДЫ-ТЕРМИНОЛОГИЯЛЫҚ АППАРАТЫ 

 

Дидактиканың концептуалды-терминологиялық аппараты соңғы 10-15 жылда өте 

елеулі өзгерістерге ұшырады. Бұл цифрландыру дәуіріндегі білім берудің қарқынды 

трансформациясын көрсететін көптеген жаңа терминдер мен тұжырымдамалардың пайда 

болуынан көрінеді. 

Жаңа ұғымдарды нормативтік бекіту ақпараттық-компьютерлік технологияларды 

қолдану негізінде оқытудың теориясы мен тәжірибесін дамытуға айтарлықтай серпін 

болды деп айту керек. Жоғары мектеп мұғалімдері цифрлық білім беру ресурстарын 

әзірлеуге, оқу үдерісінде заманауи техникалық құралдарды, қашықтықтан оқыту 

форматтарын және т.б. пайдалануға белсене қатысты. Бұл процесс, әсіресе COVID-19 

коронавирустық пандемия кезінде айтарлықтай серпін алды. 

Дидактиканың дамуындағы қазіргі жағдайдың ерекшелігі – зерттеушілердің енгізіліп 

жатқан ұғымдарды негіздеуге тиісті көңіл бөле бермейтіндігінде [1]. Осыған байланысты 

біз қазіргі заманғы оқыту теориясы мен тәжірибесінде кеңінен қолданылатын бірнеше 

негізгі ұғымдардың, атап айтқанда: «білім беруді цифрландыру», «цифрлық білім беру», 

«цифрлық оқыту», «цифрлық дидактика». Білім беруді цифрландыру – білім беруде 

цифрлық технологияларды кеңінен қолдануға көшу. Бұл ретте «білім беруді 

цифрландырудың» негізгі тұжырымдамасы интернет пен ұялы байланысты пайдалану 

болып табылады. Заманауи әлемдегі цифрлық технологиялар тек құрал ғана емес, 

сонымен қатар жаңа мүмкіндіктерді ашатын өмір сүру ортасы: кез келген ыңғайлы 

уақытта оқу; үздіксіз білім беру; жеке оқу маршруттарын құрастыра білу; электрондық 

ресурстарды тұтынушылардан олардың жасаушылары болу және т.б. 
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«Білім беру жүйесін цифрландыру» ұғымын да осы тұрғыдан түсіндіруге болады. 

Бұл жерде білім беру жүйесін білім беру бағдарламаларының, осы бағдарламаларды 

жүзеге асыратын оқу орындарының және білім беру органдарының жиынтығы ретінде 

анықтаудан шығаруға болады [2]. Осыны ескере отырып, білім беру жүйесін 

цифрландыру білім беру жүйесінің барлық құрамдас бөліктерінде цифрлық 

технологияларды кеңінен қолдануға көшу болып табылады. 

Отандық және шетелдік білім беру тәжірибесін талдау негізінде электронды 

оқытудың ерекше артықшылықтары мен кемшіліктері бірқатар жұмыстарда атап өтілген, 

осыдан e-learning артықшылықтарына оның беретін мүмкіндіктерін жатқызуға болады: 

виртуалды түрде сабақ өткізу, жұмысқа және отбасына кедергі келтірмейтін сынып, 

студенттердің білімдері мен талғамдарына сәйкес келетін оқу материалдарын таңдау; 

компьютерге және Интернетке қолжетімді кез келген жерде оқыту; материалдарды жеке 

қарқынмен меңгеру; кез келген уақытта кез келген пікірталасқа қосылу, сыныптастармен 

және мұғалімдермен сөйлесу мүмкіндігі және т.б. [3]. 

Бұл артықшылықтар сабақты ұйымдастыру формасының сыртқы (сабақ өткізілетін 

орны, уақыты) және ішкі (мақсаттары, мазмұны, мұғалім мен оқушылардың іс-әрекетінің 

сипаты, студенттердің дербестік дәрежесі және т.б.) белгілері тұрғысынан оқыту, 

сипаттамалардың көпшілігі мұғалім мен студенттің іс-әрекетінің сипатына жауапты 

оқытудың формалары мен әдістеріне қатысты екенін көрсетеді. 

Жоғары оқу орнындағы оқу үдерісінің теориясы мен тәжірибесін дамытудың 

инновациялық тенденцияларының бірі Blended Learning болып табылады. 2017 жылы 

халықаралық сарапшылар оны алдағы бес жылдағы білім берудегі алты негізгі 

тенденцияның қатарына жатқызды және заманауи компьютерлік технологияларды жоғары 

оқу орындарының оқу үдерісіне белсенді түрде енгізудің маңызды драйверлерінің бірі 

болды [4; 16-30]. 

Кәсіби әдебиетте «Blended Learning» термині 1990 жылдардың соңынан бастап 

қолданыла бастады. Алайда 2006 жылы ғана К.Дж. Бонк қазіргі заманғы көптеген 

ғалымдар қолданатын жалпы анықтама берді: «аралас оқыту – бұл жеке қарым-қатынас 

(бетпе-бет, face-to-face) дәстүрлі оқыту барысында компьютерлік технологияларды 

пайдалану арқылы біріктірілетін оқыту түрі» [5; 126-133]. Онда Blended Learning 

оқытудың бір түрі екені анық көрсетілген. Дегенмен, бізге бұл тым жалпыланған сияқты, 

өйткені аралас оқытудың таңдалған ерекшелігі (компьютерлік технологияларды 

пайдалану арқылы оқытумен дәстүрлі бетпе-бет оқытуды біріктіру) аралас оқытудың 

ерекшеліктері мен орнын біржақты бағалауға мүмкіндік бермейді. Өйткені, компьютерлік 

технологияларды пайдалану арқылы оқыту дәстүрлі бетпе-бет оқытуда да орын алады, 

мысалы, мұғалім сабақта белгілі бір компьютерлік технологияларды (презентациялар, 

компьютерлік құралдарды пайдаланып кері байланыс және т.б.) пайдаланғанда немесе 

студент интернет ресурстарын пайдалана отырып, өзіндік жұмысты орындайды және т.б. 

Тағы бір анықтамасы Э.Банадосқа тиесілі және ол «Blended Learning – бұл 

технологиялар мен бірлескен сыныптық жұмыстың, нақты тапсырмалар үшін өзгеретін 

қосындысы» дегенге негізделеді [6; 29-33]. Бұл анықтама автордың аралас оқытудың 

келесі ерекшеліктерін таңдауын қызықтырады: а) технологиялар мен бірлескен 

аудиториялық жұмыстың үйлесімі; б) нақты тапсырмалар үшін өзгеретін комбинацияның 

сипаты. Бұдан шығатыны, шешілетін міндеттердің ерекшеліктеріне байланысты 

технологиялар мен аудиториялық оқытуды біріктірудің көптеген нұсқалары болуы 

мүмкін. Сіз шешілетін тапсырмаларды өзгерткен сайын аралас оқытудың өзіндік 

ерекшеліктері болады, яғни аралас оқытудың басым үлгісін айта алмайсыз. Жоғары білім 

беру жүйесінде компьютерлік технологияларды шешуге қолайлы педагогикалық 

міндеттер бар. Сонымен қатар, оларды пайдалану тиімсіз немесе тіпті тиімсіз болатын 

бірқатар тапсырмалар да бар. 

Бизнес құрылымдары беретін аралас оқытудың қызықты интерпретациясы. 

Осылайша, «Oxford Group» корпоративтік білім беруде аралас оқытуды енгізу тәжірибесін 
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ұсына отырып, «... аралас оқыту – бұл онлайн және офлайн оқыту әдістерінің үздіксіз 

интеграциясы» деп атап көрсетеді [7; 11] . Бұл әдістерді рәсімдеудің қажеті жоқ екендігіне 

баса назар аударылады. Аралас бағдарлама құрудың біртұтас тәсілі жоқ – әрбір жағдай 

жеке зерттеуді және қойылған мақсаттарға жету үшін бірегей бағдарлама құруды талап 

етеді. Менің ойымша, оқытудың онлайн және офлайн әдістерін біріктіруге баса назар 

аудару «Blended Learning» түсінігінің тақырыбын айтарлықтай тарылтады. 

Көріп отырғанымыздай, шетелдік зерттеулерде «аралас оқыту» түсінігінің сәл 

басқаша түсіндірмесі берілген, алайда, барлық анықтамалар үшін ортақ қасиет 

қарастырылды: дәстүрлі оқыту мен оқытудың компьютерлік технологияларды қолданумен 

үйлесуі. Аралас оқыту мүлдем жаңа құбылыс ретінде емес, керісінше өзгермелі 

ақпараттық-білім беру ортасы жағдайында дәстүрлі формалардың логикалық, дәйекті 

дамуы ретінде қарастырылады. Сонымен бірге «Blended Learning» терминінің өзі белгісіз, 

үнемі өзгеріп отыратын ұғым болып қала береді. 

«Аралас оқыту» түсінігіне деген көзқарасымызды ашайық. Blended – «араластыру» 

деген сөзден шыққан. Мәселе немен нені және қандай пропорцияда араластыру керек? 

Оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі жүйесінде әртүрлі әдістерді, құралдарды және т.б. 

құралдарды қолданды және болашақта қолданады да. Бірақ бұл аралас оқыту деп 

аталмады. Бұл терминнің пайда болуы ең алдымен ақпараттық-компьютерлік 

технологиялардың және білім берудің жаңа түрі ретінде қашықтықтан оқытудың дамуына 

байланысты енгізілді. 

Бірақ қазіргі кезеңде білім беру жүйесінде мазмұнның әртүрлі элементтерінің 

конвергенциясы (яғни конвергенция, кейде біріктіру) сияқты мақсатты сипаттамаларға ие 

конвергентті орта қалыптасып жатқанына назар аударған жөн. Білім беру, жобалау, 

ғылыми-зерттеу және дамыту қызметі; оқытудың формалары мен әдістері; электрондық 

және контактілі оқыту; виртуалды, толықтырылған және т.б. [8; 113-117]. 

Конвергенциялық орта біріктіру, тығыз әрекеттесу, ынтымақтастық және т.б. процестерді 

талап етеді. Менің ойымша, қазір біз дәл осындай процестермен, соның ішінде аралас 

оқыту (Blended Learning) феноменімен айналысамыз. 

Біз аралас оқыту дәстүрлі (офлайн) және қашықтан (онлайн) оқыту форматтарының 

үйлесімін қамтитын білім беру процесін ұйымдастырудың заманауи инновациялық 

нысаны (жүйесі) болып табылады, онда студентке педагогикалық тұрғыдан 

ойластырылған қолдау көрсетіледі деген алғышарттан шығамыз. Оқытуды жекелендірудің 

жоғары дәрежесіне жету үшін оқу үрдісінде бетпе-бет және қашықтықтан оқыту, 

құрылымдық және құрылымсыз, тәуелсіз және бірлескен оқытудың аралас болуы мүмкін 

[7; 3-19]. 

Аралас оқытуды әртүрлі тәсілдермен жүзеге асыруға болады. Мысалы, оқу жоспары 

деңгейінде оқу жоспарының пәндерінің бір бөлігі онлайн форматта (асинхронды 

қашықтықтан оқыту) оқытылады деп болжайды, яғни толығымен өз бетінше, оқытушы 

ұсынған және ұсынған оқу онлайн-материалдарын (дәрістер, сабақтардың әртүрлі 

түрлеріне арналған тапсырмалар, сынақтар және т.б.) және басқа пәндер - дәстүрлі 

форматта. Тағы бір нұсқа – синхронды қашықтықтан оқыту мен дәстүрлі форматтың 

академиялық семестріндегі апталық (жұп, тақ апта) комбинациясы. Жеке пән деңгейінде 

аралас оқытуды әр түрлі жолдармен де жүзеге асыруға болады: мысалы, дәрістерді онлайн 

форматқа (бейнелекциялар) келтіру, ал қалған сабақтар цифрлық технологияның барлық 

байлығын пайдалана отырып, дәстүрлі форматта өткізіледі. 

Blended Learning оқытуындағы маңызды – мәселе дәстүрлі және қашықтықтан оқыту 

форматтарының рөлі мен орны болып табылады. Осыған байланысты біз нақты 

тәжірибеде әртүрлі комбинациялар бар екенін атап өтеміз. Мысалы, жалпы білім беру 

үдерісінде электронды форматтың үлесі 30%-дан 80%-ға дейін болса, оқыту аралас деп 

саналады; 30%-ға дейін – компьютерлік қолдау арқылы дәстүрлі оқыту; 80% және одан да 

көп – толық электрондық оқыту болып саналады [9; 113-117]. 
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Ғылыми-педагогикалық әдебиеттердің тәжірибесі мен талдауына сүйене отырып, 

аралас оқытуда оның қашықтан (цифрлық) компоненті негізгі дәстүрлі оқыту форматын 

толықтыруға және (немесе) күшейтуге бағытталған көмекші рөл атқарады деп 

есептелінеді. Демек, дәстүрлі және қашықтан оқыту форматтарының арақатынасы 

дәстүрлі форматтың қашықтан оқытуға басымдылық принципі негізінде анықталады. 

Нақты шарттарға байланысты ол әртүрлі болуы мүмкін, бірақ сонымен бірге формальды 

білім беру жүйесі үшін дәстүрлі формат басым болуы керек (кемінде 60%). Бұнда 

байланысты, арнайы зерттеуді қажет ететін көптеген сұрақтар туындайды. 
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ПЕДАГОГИКАДАҒЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН БІЛІМ БЕРУ 

ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ МЕН КЕМШІЛІКТЕРІ 

 

2020 жылдан бастап қазіргі уақытқа дейін бүкіл әлем ерекше жағдайды басынан 

өткерді. COVID-19 пандемиясына байланысты барлық елдер карантиндік шараларды 

сақтауға мәжбүр болды. 2020 жылы бұл жағдай балалардың мектепте оқуын үйде, онлайн 

форматта жалғастыруға мәжбүр болуына әкелді. Мектеп жұмысын, оқу процесін 

қашықтықтан оқытуға көшіру туралы шешім балалардың денсаулығын барынша сақтау 

мақсатында қабылданды. 

Оқушыларды оқытудың бұл форматы Қазақстан үшін мүлдем жаңа бастама болды. 

Осы жағдайға дейін оқытудың бұл түрі қашықтықтан білім алатын студенттерді, оның 

ішінде мүмкіндігі шектеулі студенттерді оқыту үшін жоғары оқу орындарында 

қолданылды. Бірақ, 2020 жылғы әлемдік оқиғалар мектептерді оқушыларын қашықтыққа 

ауыстыруға мәжбүр етті. Бұл оңай міндет емес еді, бірақ белгілі бір уақыт өткеннен кейін 
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балалар толығымен онлайн оқытуға ауыстырылды. Қазіргі кезеңдегі салдарларды бағалау 

қиын, өйткені олар көптеген факторларға байланысты. 

Мақалада оқушыларды қашықтықтан оқытудың оң және теріс жақтары 

қарастырылады. 

Қашықтықтан оқытуға және мектепте оқуды бақылауға жеке қатысуы негізінде, 

оның ішінде студенттер үшін бұл мүлдем жаңа және есте қаларлық тәжірибе жасалды. [1] 

Қашықтықтан оқытудың жағымды жақтары. 

Технология ғасыры компьютерді, ноутбукты, планшетті, смартфонды және басқа да 

электрондық құрылғыларды пайдалану мүмкіндігін талап етеді, бұл, әрине, қазіргі 

заманғы адам өмірінің маңызды құрамдас бөлігі болды. Қашықтықтан оқыту жүйесі 

оқушылар мен мұғалімдерге осы дағдыларды дамытуға көмектеседі. Тапсырмаларды 

орындай отырып және сабақтарға онлайн форматта қатыса отырып, балалар компьютерде 

жұмыс істеуді үйренеді. Сонымен қатар, олар пернетақтадағы әріптердің орналасуын есте 

сақтайды, бұл есте сақтау, зейін және ұсақ моториканы дамытады. 

Мектепке дейінгі уақытты үнемдеу онлайн оқытудың артықшылықтарының бірі 

болып табылады. Балаға сабаққа қатысу үшін компьютерге отыру жеткілікті. Осының 

арқасында балалардың ойын, хобби, ойын-сауық, шығармашылық және т. б. үшін бос 

уақыты көп. [2] 

Келесі плюс-бұл үйдегі жайлы орта, ол балалардағы мазасыздықты, стрессті және 

тәжірибені азайтады. Бала оқу уақытын өз бетінше бөлуді үйренеді. Онда тамақтану және 

демалу мүмкіндігі бар. 

Сондай-ақ, оқушылар олардың орналасқан жерін шектемейді. Олар әр түрлі 

жерлерде әр түрлі құрылғылардан сабаққа қатысуға әрқашан мүмкіндік алады. Ең 

бастысы-құрылғының (смартфон, ноутбук, компьютер) және интернеттің болуы. Бұл 

фактор оқушылардың сабаққа қатысуын жақсартады және олардың географиялық және 

уақытша жағдайына қарамастан сабаққа қатысуға мүмкіндік береді. 

Алайда, жағымды жақтарына қарамастан, мектепте қашықтықтан оқытудың бірқатар 

жағымсыз жақтары бар. Бұл жағдайда позитивтердің бір бөлігі теріс болуы мүмкін. 

Қашықтықтан оқытудың жағымсыз жақтары. 

Бұл жүйенің үлкен кемшілігі-бұл компьютерде жұмыс істеу кезінде сөзсіз шамадан 

тыс болатын жұмыс. 

Негізгі кемшіліктердің бірі студенттер мен мұғалім арасындағы тікелей қарым- 

қатынастың болмауы, эмоционалды байланыстың жоғалуы, эмоционалды қолдау деп 

санауға болады, бұл өз кезегінде оқу процесін проблемалы етеді, жеке көзқарасты 

қолдануды қиындатады. [3] 

Келесі кемшілігі-жеке психологиялық жағдайлардың болуы. Қашықтықтан оқыту 

қатаң өзін-өзі тәрбиелеуді қажет етеді және оның нәтижесі оқушының тәуелсіздігі мен 

санасына тікелей байланысты. Біздің ойымызша, оқушылардың аз ғана бөлігі онлайн 

форматта сәтті оқу үшін өзін-өзі тәрбиелеудің жеткілікті деңгейіне ие. 

Ақпарат көздеріне үнемі қол жеткізу үшін жақсы техникалық жабдықтар қажет: 

компьютер және интернетке шығу. 

Әдетте, студенттер практикалық сабақтардың жетіспеушілігін сезінеді. 

Тағы бір маңызды минус – бұл оқу процесіне қосудың қуатты құралы болып 

табылатын студенттерді үнемі бақылаудың болмауы. Бақылаусыз бала әр түрлі сыртқы 

факторлардың әсерінен үнемі алаңдайды және оқуға көңіл бөлмейді. [4] 

Қашықтықтан білім беруде жазбаша тапсырмалар басым болады, бұл баланың 

сөйлеуінің дамуына теріс әсер етеді және болашақта ауызша сөйлеуде қиындықтарға 

әкелуі мүмкін. 

Қашықтықта педагогтарға ең алдымен оқушылармен "тірі" байланыс жетіспеді. 

Оның болмауы: оларға оқушылардың қатысуы мен қатысуын бақылау, проблемалық 

мәселелерді талқылауына кедергі келтірді. Онлайн-сабақтарды дайындау, оқу 

материалдарын жіберу және үй тапсырмаларын тексеру салдарынан педагогикалық 
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жұмыс көлемі артты. Алайда, мұғалімдердің пікірі бойынша, қашықтықтан оқыту-бұл 

мектепте қолданылатын технология. Өткен кезеңде мұғалімдер компьютерде, 

компьютерлік бағдарламалармен жұмыс істеу дағдыларын едәуір жетілдірді. 

Қашықтықтан оқытудың жағымды және жағымсыз жақтарын қарастыра отырып, бұл 

процесте көп нәрсе мұғалімдердің, студенттер мен ата-аналардың қарым-қатынасына 

байланысты деп айтуға болады. Егер оқушылар жаңа білім мен дағдыларды алғысы келсе, 

ал мұғалімдер мен ата-аналар оларға бұған қол жеткізуге көмектескісі келсе, онда 

қалыптасқан жағдайда қашықтықтан оқыту ыңғайлы саналы оқыту құралына айналады 

және теріс әсер етпейді. 
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ДАРЫНДЫ БАЛАЛАРМЕН ЖҰМЫС ІСТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Қазақстандық білім мен ғылым жастардың қолында екендігін және интеллектуалды 

ұлтты қалыптастыру туралы елбасымыздың айтқан сөздерін жүзеге асыратын, жастарға 

білім және тәрбие беретін орын – орта мектеп. Әлемдегі дамыған отыз елдің қатарына ену 

тек білім мен ғылымға негізделеді. Білім беруді, өздігінен білім алуды, дарынды 

балаларды тәрбиелеуді заман талабына сай жүргізу қажет. Демек, Қазақстанның дамуы 

инновациялық жүйелер мен адами капиталға байланысты болғаны. 

Қазіргі кезде мектептерде физика пәнін оқыту мүмкіндіктері кеңейген. Дарынды 

балалармен жұмыс жасау мәселесіне біздің Қазақстанда көп көңіл бөлінеді. Бірақ, мұндай 

жұмыстар көбіне тек арнайы мектептерде жолға қойылған. 

Дарынды балаларды оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастырудағы басты міндет – 

балалардың қабілеттері мен таланттарын жан-жақты аша түсу үшін дарындылықтың 

ерекшеліктерін (түрі, деңгейі және т.б.) анықтау мен айқындау болып табылады. 

Дарынды балаларды анықтау – баланың дамуын талдаумен байланысты ұзақ 

процесс. Дарындылықты қандай да бір әдіспен анықтау мүмкін емес (мысалы, сынақтан 

өткізу). Дарынды баланы тәрбие беру мен оқыту барысында біртіндеп, сатылап анықтау 

қажет. 

http://ibooks.ru/
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Баланың дарындылығын бағалағанда қателесу ықтималдылығын барынша төмендету 

қажет, өйткені ғалымдардың өзі дарындылық атты таңқаларлық құбылысқа тән белгілер 

күрделі, сан қырлы және көп деңгейлі болғандықтан нақты анықтама бере алмай отыр. 

Балалар бойындағы дарындылықты анықтау – ұлттық маңызды мүдделердің бірі. 

Дәл қазіргі уақытта баланы дарынды және дарыны жоқ бала деп бөле отырып, біз баланың 

келешек өміріне жасанды түрде қол сұғып отырмыз. Өйткені, баланың бойындағы 

қайталанбас ерекшелігі өсе келе баланың шын мәнінде талантты болатынына кепілдік 

бола алмайды. 

Дарынды оқушымен жұмыстың негізгі мақсаты — олардың шығармашылық 

жұмыста өзінің қабілетін іске асыруға дайындығын қалыптастыру. Ал мақсатқа жету- оқу 

бағдарламасын тереңдетіп оқыту және оқушылардың танымдық белсенділігін дамыту 

арқылы жүзеге асады. Баланың дарындылығын анықтап, олармен жұмыс жасау қалай 

жүзеге асырылуы керек? Ол үшін oқушының дарындылығын анықтап,дамыту үшін әр пән 

мұғалімі өзінің алдына мынандай мақсаттар мен міндеттерді қоюы керек. 

1. Дарынды оқушының ақыл-ойының, эмоционалдық және әлеуметтік дамуы мен 

ерекшеліктерінің өзіндік ашылу деңгейі мен өлшемін ескеру; 

2. Жан-жақты ақпараттандыру; 

3. Коммуникативті бейімдеу; 

4. Дарынды оқушының шығармашылық бағытының ашылуына, дамуына, қоршаған 

ортаға өзін-өзі жарнамалауына көмек көрсету. 

Осы мақсаттар мен міндеттерді орындауда мектеп ұстаздары мынандай жұмыс 

түрлерін өз іс-тәжірибелерінде пайдаланса өз өнімді нәтиже алмақ. 

1. Икемді және ұтқыр оқу жоспарын құру; 

2. Жеке пәндерді оқытуда тәуелсіз қозғалыс жасау; 

3. Дарынды оқушының өзінің жұмысын өзі жоспарлап, шешім қабылдауына ықпал 

ету;  

4. Дарынды оқушының қызығушылығына байланысты оқу жоспарын құру; 

Бүгінгі білім беру үрдісінде мұғалім өзінің теориялық білімі арқылы оқушы 

бойына өзін қоршаған ортаға деген көзқарасын қалыптастырады. Мақсатқа жету оқу 

бағдарламасын тереңдетіп оқыту және оқушының танымдық белсенділігін дамыту арқылы 

жүзеге асады. 

Дарынды балаларға білім беруді ғылымның бүгінгі даму дәрежесіне сәйкес жүргізу 

ерекше дарынды балалардың интеллектуалдық дамуын қанағаттандыруды қамтамасыз 

етеді. Дарынды оқушымен жұмыс жүйесінде мұғалім маңызды орын алады. Оқушының 

болашақтағы мамандығына байланысты, кәсіби тағдыры жақсы мұғалімге байланысты. 

Баланың бойында күш қуаты жеткілікті, шын дарынды екеніне сендіру – ұстаз бойындағы 

құдіретті күш, өйткені сенім үлкен жеңіске жетелейді. Дарынды баланың одан әрі жетіле 

түсуіне ұстаз тарапынан мейірім мен кішіпейілділік, бала жанын жазбай танушылық 

қасиет қажет-ақ[1]. 

Барлық балалар үшін оқытудың басты мақсаты келешекте кәсіби әрекет саласында 

өздерін көрсете алуы үшін, олардың қабілеттері мен дарындарын ашып дамытуға 

мүмкіндік беретін шарттармен қамтамасыз ету болып табылады. Осылайша, баланың 

дербестігін қолдап, дамыту, тоқырауға ұшыратпау, қабілеттерінің дамуына кедергі болмау 

– дарынды балаларды оқытудың ерекше маңызды міндеттері болып саналады. Яғни, 

дарынды балаларды оқытудың басым бағыттары ретінде мыналарды бөліп атауға болады: 

- дарынды бала тұлғасының рухани-адамгершілік негіздерін, жоғары рухани 

құндылықтарын дамыту; 

- шығармашылық тұлғаны дамыту үшін шарттар туғызу; 

- дарынды баланың дербестігін (оның мүмкіндіктерінің өзіндік ерекшелігін анықтау 

және ашу) дамыту; 
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- оқушылардың дербес қажеттіліктері мен бейімділіктеріне сәйкес білім берудің 

түрлі саласындағы құзыреттіліктің жоғары деңгейі мен әлемді тұтас түсінуді дамытудың 

шарты болып табылатын жалпы білімдік дайындықты қамтамасыз ету. 

Бала бойындағы дарындылық, ғылымилық қабілетін ашу, жақсы танымдық 

қасиеттерін зерттеу, айқындау – ең басты мәселе. Ал оқытудың түпкілікті нәтижесі – өз 

ойын дәлелдей алатын, жан – жақты білімді, білімін жүзеге асыра алатын, қалыптасқан 

өзіндік азаматтық көзқарасы бар іскер, ақылды, адамгершілігі мол тұлғаны тәрбиелеп 

қалыптастыру. Ол үшін белгілі бір жоба болуы шарт. Яғни, оқушының дарындылығын 

айқындау, шығармашылық дарындылығын зерттеу, анықтау, белгілі бір бағыт – 

бағдарлама бойынша жұмыс жүргізу қажет. 

Қазіргі ғылыми техникалық заманындағы нарықтық қатынастардың талабына сай 

бизнес пен комерцияның, өндіріс пен жеке кәсіпорынның, кәсіпкерлік пен меншіктің әр 

түрлі формаларын қарқынмен дамытудың қажеттігі болашақ кадрлардан жаңалыққа 

реакциясы жылдам, бақылаушылық ебдейлігі мен стандартқа сай емес ойлау бейімділігі 

жетілген, тапқырлық пен істемпаздықты, шеберлік пен іскерлік қасиеттерін талап етеді. 

Мұндай экономикалық және әлеуметтік маңызы зор істі мектептен бастап жастарға 

конструкторлық пен өнертапқыштық шығармашылық негізін үйретуіміз керек. Бұдан 

физика сабақтарының мол мүмкіндігін пайдалануымызға болады. 

Жоғары сынып оқушыларының физика курсының ауқымды тақырыбын немесе 

жылдық оқу материалын оқып үйрену, жұмыстарының қорытындысы оқушылардың 

ғылыми конференциялары болуы қажет. Оқушылдардың ғылыми конференцияларына жыл 

бойы, немесе жыл бойе немесе уақыттың қандай-да бір көлемінде мүғалалім жетекшілік 

дайындалған жұмысы ұсынылады. Жұмыстың сапасы мен жемісті болуы негізгі екі 

себепке тәуелді Атап айтар болсақ, жетекші мұғалімге және дарынды оқушыға. 

Физиканы оқуда оқушылардың шығармашылық қабылетін арттыру – олардың 

физикалық ойлауын дамытудың құрамдас бөлігінің бірі болып табылады. Жас жет 

кіншектердің шығармашылық қабылетін дамытудыі ғылыми техникалық, шығармашылық 

процестің заңдылықтарына негізделіп жүргізілуі тиіс[2]. 

Физиканы оқыту әдістемесіне ғылыми шығармашылық процестің мынадай негізгі 

компоненттері керуі тиіс: 

1. Фактілерді жинап, талдап, қорыта білуді үйрету; 

2.Фактілерді индуктивті жолмен нобайлауға баулу; 

3.Салдардан логикалық қорытынды шығаруға тәрбиелеу; 

4.Оны эксперименттік жолмен тексеруге дағдыландыру; 

5.Эксперименттің нәтижесін белгілі бір теориялық негізде дәлелдей білуге бағыттау. 

Дарындылық - адамның өз бейімділігі арқылы, шығармашылықпен жұмыс істеу 

барысында қалыптасатын қасиет[3]. 

Дарынды балаларды анықтау – арнайы бағдарлама мен білікті мамандардың 

қатысуын қажет ететін өте күрделі мәселе. 

Физиканы оқуда оқушылардың шығармашылық қабылетін арттыру – олардың 

физикалық ойлауын дамытудың құрамдас бөлігінің бірі болып табылады. Жас 

жеткіншектердің шығармашылық қабілетін дамытуды ғылыми техникалық, 

шығармашылық процестің заңдылықтарына негізделіп жүргізілуі тиіс. 
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“Оқушылардың дарындылығы мен шығармашылық қабілеттерін арттыру жолдары” 

Г.С.Жағырапова.2018ж. 

2. Құдайқұлов М., Жаңабергенов Қ. Орта мектепте физиканы оқыту әдістемесі. – 

Алматы.: Рауан, 1998.,310 б. 

3. «Физика» Ғылыми-әдістемелік журнал, №3, 2007 ж. 
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АЛГОРИТМДІК ОЙЛАУ ТАНЫМДЫҚ ПРОЦЕСС РЕТІНДЕ 

 

Танымдық (когнитивтік) психикалық процестер адамның сыртқы әлеммен қарым- 

қатынас жасауы үшін өткізгіштер болып табылады. Құбылыстар немесе заттар туралы 

адамға келіп түскен ақпарат адамның санасында өзгеріп, кескінге айналады. Адамның 

қоршаған әлем туралы алған барлық білімі жеке білімді біріктіретін психикалық 

танымдық процестердің нәтижесі болып табылады. Әрбір танымдық психикалық 

процестің өзіндік ұйымы және оны сипаттайтын ерекше сипаттамалары бар. Алайда, бір 

мезгілде және үйлесімді түрде жүретін, бір-бірімен өзара әрекеттесетін бұл процестер 

адам үшін айналасындағы әлемнің тұтас, біртұтас және объективті бейнесін жасайды. 

Р. Немовтың пікірінше, психикалық процестер-бұл адамның басында пайда болатын 

және динамикалық өзгеретін психикалық құбылыстарда көрінетін процестер. Негізгі 

танымдық процестер: сезімдер, қабылдау, есте сақтау, қиял, ойлау бір-бірімен тығыз 

байланысты. Таным процесі-танымға, білімді кеңейтуге ықпал ететін процесс[35]. Осы екі 

тұжырымдамаға сүйене отырып, психикалық танымдық процестер адамның басында 

болатын және динамикалық өзгеретін психикалық құбылыстарда көрініс табатын, білімге, 

білімнің кеңеюіне ықпал ететін процестер деп айта аламыз. 

Психикалық танымдық процестер екі топқа бөлінеді[31]: 

1. Спецификалық; 

2. Спецификалық емес; 

Нақты (өзіндік) танымдық процестер-бұл сенсорлық және рационалды процестер, 

олардың көмегімен сезім мүшелерімен және мимен бірге адамның (субъектінің) қоршаған 

әлем туралы білімі қалыптасады. Ерекше танымдық процестерге[12]: 

1. Сезімдер-жеке қасиеттер, заттар мен құбылыстар деңгейінде ақпаратты 

бастапқы өңдеу процесі; олар бес сезім мүшелерінің - көру, есту, иіс, жанасу және дәмнің 

жұмысының нәтижесі. 

2. Қабылдау-жоғары деңгейдегі ақпаратты өңдеудің нәтижесі, онда жеке сезім 

органдарының деректері жинақталады және осы негізде объектінің, құбылыстың, адамның 

тұтас бейнесі жасалады. 

3. Ойлау-бұл тек адамға тән шындықты бейнелеудің ең жоғары деңгейі, оның 

нәтижесі объективті шындықты жалпыланған білу, объектілер мен құбылыстардың ең 

маңызды белгілерін анықтау болып табылады. 

Спецификалық емес (әмбебап) танымдық процестер - бұл тек танымдық (танымдық) 

қызметті ғана емес, сонымен бірге уақыт өте келе өзінің "мен" бірлігін сақтай отырып, 

тұлғаның пәндік-практикалық белсенділігін қамтамасыз ететін про-цессалар [31]. 

Спецификалық емес білім беру процестеріне мыналар жатады: 

1. Жад - бұл адамның психикалық процесі, оның көмегімен өткен тәжірибені 

сақтау, сақтау және көбейту, сондай-ақ оны ұмытып кету. 

2. Назар аудару - бұл материалды таңдаудың және оған назар аударудың 

психикалық процесі. Шоғырлану дегеніміз материалды бірлесіп білімде сақтау, ағымдағы 

ақпараттық ағынға мониторинг жүргізу деп түсініледі. 

3. Қиял - бұл шындықты немесе ол туралы идеяларды өзгертетін әлемнің 

психикалық рефлексиясының бір түрі. Трансформация-бұл жоспарланған және 

орындалатын әрекеттің болашақ нәтижесін болжау. 

Адамның танымдық қабілеттері-бұл жеке тұлғаның психологиялық ерекшеліктері. 

Бірақ әлемнің толық картасын жасау және онымен өзара әрекеттесу, әлемнің объективті 

бейнесін және өзінің "Мен" жасау үшін адам ақыл-ойдан бөлек танымдық процестерді 
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ғана емес, керісінше, танымдық процестер мен интеллект бірлесіп жұмыс істейді. 

Ж.Пиаженің пікірінше, интеллект - бұл жаңа білім алу арқылы адамның өмір сүру 

жағдайларына бейімделуін қамтамасыз ететін танымдық психикалық процестердің 

функционалды бірлігі [32]. Әйтпесе, интеллект дегеніміз - адамның іс-әрекетінің сәттілігін 

анықтайтын және басқа қабілеттердің негізін құрайтын мәселелерді немесе мәселелерді 

білу және шешу қабілеті деп айта аламыз. Егер біз ақыл-ойды тұтастай қарастыратын 

болсақ, онда бұл адамның барлық танымдық қабілеттерінің біртұтас жүйесі: сезім, 

қабылдау, есте сақтау, ойлау, қиял, назар. 

Ж. Пиаженің [32] интеллект туралы зерттеулеріне сүйене отырып, адам өзінің 

интеллектуалды дамуының 4 кезеңінен өтеді. 

Кесте 1. Интеллектуалды даму кезеңдері 

Интеллектуалды даму кезеңдері 

Сенсоримо 

торлы 

Сенсоримоторлы интеллект кезеңі. Бұл кезеңде балалар 

(туғаннан 2 жасқа дейін) кез-келген объектіні басқару және 
сенсорлық тәжірибе арқылы білім алады. 

 
Операцияғ 

а дейінгі 

Операцияға дейінгі сатысы. Бұл кезең балалардың (2-7жас) 

әлемді ойын арқылы білетіндігімен сипатталады. Бірақ қарапайым 

ойын процесінің артында адамдардың айналасындағы әлемге 

қатысты басқа көзқарастарды қабылдау мен қабылдаудың күрделі 

процесі тұр. 

 
 

Нақты 

операциялар 

Нақты операциялар кезеңі. Бұл кезең (7-11 жас) осы кезеңдегі 

балалардың операциялар деп аталатын әрекеттерді 

біріктіретіндігімен сипатталады. Балада арнайы танымдық 

құрылымдар (классификациялар) бар. Бала абстрактілі және 

гипотетикалық ұғымдарды әлі түсінбейді, бірақ оның ойлауы 
қисынды бола бастайды. 

 

 
Ресми 

операциялар 

Ресми операциялар кезеңі. Атауға сүйене отырып, бұл кезең 

(11 жас және одан да көп) баланың гипотетикалық және дерексіз 

мәселемен күресуге қабілетті екенін айтады. Бала сөйлемдермен 

ойлау және ресми қарым-қатынас орнату, белсенді ойлау мен 

дерексіз идеяларды қолдану қабілетіне ие болады. Сондай-ақ, бұл 
кезең Дж.Пиагет теориясының соңғы кезеңі болып табылады. 

Ж.Пиаженің интеллект теориясына сүйене отырып[32] балалардың дамуындағы 

психикалық процесс-бұл сандық емес, баланың ойлауындағы сапалық өзгеріс. 10 

жасында бала екі жасқа қарағанда әлем туралы көп ақпарат алмайды, түбегейлі 

айырмашылық оның ойлауында көрінеді. 

Ж.Пиаже бала дамудың бір сатысынан екіншісіне ауысатын негізгі механизмдерді 

атады[32], 2-кестені қараңыз: 

1. Ассимиляция; 

2. Аккомодация 

3. Тепе-теңдік 

Кесте 2. Зияткерлік даму сатыларының ауысу тетіктері 

Механизмде 
р 

Сипаттамасы 

1. 
Ассимиляция; 

Қалыптасқан дағдылар негізінде жаңа пәндермен әрекет ету. 

2. 
Аккомодация 

Өзгерген жағдайлар   нәтижесінде   және   оларға   сәйкес   өз 
дағдылары мен дағдыларын өзгертуге деген ұмтылыс. 

3. Тепе- 
теңдік 

Ойлаудың жаңа кезеңіне өту үшін ассимиляция мен тұру 
арасындағы тепе-теңдікті табу. 

Ассимиляция - бұл бұрыннан қалыптасқан дағдылар негізінде жаңа пәндермен 

әрекет ету. Аккомодация -өзгерген жағдайлар нәтижесінде және оларға сәйкес өз 
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дағдыларын өзгертуге деген ұмтылыс. Аккомодация, психика мен мінез-құлықтағы 

бұзылған тепе-теңдікті қалпына келтіру, қолда бар дағдылар, ақыл-ой мен іс-әрекеттің 

шарттары арасындағы сәйкессіздікті жояды. Ж.Пиаже барлық балалар ассимиляция мен 

аккомодация арасындағы тепе - теңдікті табуға тырысады деп санайды, бірақ оған 

Ж.Пиаже тепе-теңдік деп аталатын механизм арқылы қол жеткізуге болады жейді. 

Танымдық даму сатыларының өтуіне қарай жаңа ақпаратқа (аккомодацияға) сәйкес алдын 

ала салалық білімді қолдану (ассимиляция) мен мінез-құлықтың өзгеруі арасындағы тепе- 

теңдікті сақтау қажет және маңызды. Тепе-теңдік балалар ойлаудың бір кезеңінен келесі 

кезеңіне өтуге қабілетті екенін түсіндіреді. 

Ойлау адамның айналасындағы барлық нәрсені кеңірек, көрінбейтінге дейін білуге 

деген ұмтылысын түбегейлі кеңейтеді. Адам айналасындағы әлемді қабылдап қана 

қоймай, оны түсінгісі келеді. Түсіну дегеніміз-заттар мен құбылыстардың мәнін түсіну, ең 

бастысы білу. Түсіну ойлау деп аталатын ең күрделі танымдық психикалық процеспен 

қамтамасыз етіледі. Оның қалыптасуында ойлау екі кезеңнен өтеді: 

1. Ұғымалды ойлау 

2. Ұғым 

Ұғымалды ойлау - бұл баланың ойлауының ересектерге қарағанда басқаша болған 

кездегі ойлауының дамуының бастапқы кезеңі: 

1. Балалардың пайымы жеке, берілген нақты тақырып туралы; 

2. Бір нәрсені түсіндіргенде бәрін олар жеке, танысқа дейін қысқартады; 

3. Шешім - ұқсастық бойынша пайымдау, немесе ұқсастық бойынша 

пайымдау, (өйткені есте сақтау осы кезеңде ойлауда басты рөл атқарады); 

4. Дәлелдеудің ең алғашқы түрі - ойлау (баланың ойлауының осы ерекшелігін 

ескере отырып, оны немесе бір нәрсені сендіру, оған түсіндіру, оның сөйлеуін көрнекі 

мысалдармен қолдау қажет); 

Қалыпты даму кезінде тұжырымдамаға дейінгі ойлаудың табиғи алмастыруы жүреді, 

мұнда нақты бейнелер компоненттер ретінде қызмет етеді, концептуалды (дерексіз) ойлау, 

мұнда ұғымдар құрамдас және формальды операциялар қолданылады. 

Тұжырымдамалық ойлау бірден емес, біртіндеп аралық кезеңдер сериясы арқылы 

келеді. Сонымен, Л.С.Выготский. ұғымдардың қалыптасуына көшудің бес кезеңін 

анықтады [36]. 

Біріншісі-2-3 жастағы бала кез - келген нәрсені бірге қоюды сұрағанда, жақын жерде 

орналасқан заттарды бір-біріне сәйкес келетін заттар деп санай отырып, бірге қояды бұл 

балалар ойлауының синкретизмі. 

Екінші кезеңде - балалар екі заттың объективті ұқсастығының элементтерін 

қолданады, бірақ үшінші объект тек бірінші жұптың біреуіне ұқсас болуы мүмкін - 

жұптық ұқсастық тізбегі туындайды. 

Үшінші кезең 7-10 жасында көрінеді, балалар ұқсастық бойынша объектілер тобын 

біріктіре алады, бірақ бұл топқа тән белгілерді тани алмайды және атай алмайды. 

Төртінші кезең. 11-14 жастағы жасөспірімдерде тұжырымдамалық ойлау пайда 

болады, бірақ ол әлі де жетілмеген, себебі бастапқы ұғымдар күнделікті тәжірибе негізінде 

қалыптасады және ғылыми деректермен расталмайды. 

Мінсіз ұғымдар бесінші кезеңде қалыптасады, жасөспірім кезінде, теориялық 

ережелерді қолдану өз тәжірибеңізден асып кетуге мүмкіндік береді. Сонымен, ойлау 

нақты бейнелерден сөзбен белгіленген мінсіз ұғымдарға дейін дамиды. Ұғым бастапқыда 

құбылыстар мен объектілерде ұқсас, өзгермейтінді көрсетеді.. 

 
 

Мустафаева Бикеш - №7 МИ бастауыш сынып мұғалімі (Саран, Қазақстан 

Республикасы) 

 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ САБАҚТАРЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ 
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ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ 

 

Бастауыш сыныптарда жаңа технологияларды қолдану арқылы оқушылардың таным 

белсенділігін арттыру, қоғам талабына сай ой-өрісін дамыту, шығармашылығын кеңейту, 

дамыту, терең білімді, бәсекеге қабілетті тұлғаны тәрбиелеу, заман сұраныстарының 

талаптары. 

Осы мақсатта оқушыларды зерттеушілік жұмысқа тартуды мақсат 

етемін.Зерттеушілік қабілеттерін дамыту үшін жүргізілетін жұмыстар : 

- қызықтыратын мәселені анықтау; 

- іздену барысында түрлі ақпарат көздеріне сүйену; 

- іздену барысында түрлі тәсілдер қолдану; 

- өз ойын, пікірін ашық айта білу, дәлелдеу; 

- өз бетімен қорытынды жасау; 

- өзі үшін жаңалық ашу; 

- қызығушылығын қанағаттандыру. 

Заттардың тығыздылығы бір-бірімен араласпауға 

Жаратылыстану сабақтарында, факультатив сабақтарында 3 сынып оқушыларымен 

өткізілген зерттеу жұмыстарын ұсынып отырмын. 

1 айналым 

Тәжірибе 1. Тығыздылық мұнарасы. 

Орындағандар : Әуез Манас, Махсүт Еңлік. 3 А сынып оқушылары. 

Стақанға бал құямыз, сүт, сұйық сабын (көк түсті ), су (бояуға болады ) , сұйық 

май, спирт, стақанның шетінен шприцпен құю. Неше түрлі заттарды салуға тастауға 

болады .  Қыстырғыш, жаңғақ, шеге. 

Қорытынды: заттардың тығыздылығы бір-бірімен араласпауға ықпал етеді. Химия 

заңы. 

 



78  

   
 

Тәжірибе 2. Шармен тәжірибе. 

Орындаған Тлеуғабылов Асанәлі.3 А сынып оқушысы. 

Шарды ұсақ шөптің үстінен ұстасам ,ешқандай өзгеріс болмайды. Шарды уқалаған 

кезде, ұсақ заттар жабысып қалады. Бұл физика заңы.Электростатистика. 

  
Тәжірибе 3 .Ғарыштағы сұйықтық. 

Орындаған : Еремаев Қуаныш. 3 А сынып оқушысы. 

Спирт пен су бірдей өлшемде, ыдысқа сұйық май, бояғыш саламыз, араластырамыз. 

Енді шприцпен суға тамғызамыз. Керемет көрініс. 

Қорытынды. Химия заңы. Май судан жеңіл, бірақ спирттан ауыр. 

Ғарышта сұйық шар пішіні түрінде болады. 

    
Тәжірибе 4. Лава 

Орындаған Абдикадиров Абылай. 3 А сынып оқушысы. 

Стақанға ¼ су құю керек, екі ас қасық ас содасы, 1 ас қасық ыдыс жуатын гель, 

бояғыш, ең соңында сірке суын құю керек. Шөлмектің астына ыдыс қою керек, себебі 

химиялық үдіріс болған кезде,сыртқа төгіледі. 

Қорытынды. Химия заңы. Бұл заттар бір-бірімен қосылған жағдайда көлемі ұлғаяды. 
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Тәжірибе 5. Пілге арналған тіс пастасы. 

Орындаған : Турдымұратова Алина.3 А сынып оқушысы. 

Сутегі асқын тотығы (перекись водорода ), ыдыс жуатын гель 2 ас қасық, бояғыш,1 

пакет тез ашытқы, трубочка.Барлығын араластырып , соңында жылы суға ерітілген 

ашытқы құйылады. 

  
Тәжірибе 6. Ауа қасиеті 

Орындаған Бейсен Нұрлан.3 А сынып оқушысы. 

Тарелкаға су құямыз. Май шам жағамыз. Шөлмекпен тез жабамыз. Май шам 

сөнгеннен кейін су шөлмекке жиналып қалады. 

Қорытынды: егер де жер бетінде ауа қабаты болмаған жағдайда, су буланып 

кетеді.Осындай жағдай Марс ғаламшарында байқауға болады. 

    
Тәжірибе 7.Суды биікке көтеру жолы. Орындаған Қарнай Ғылымкәрім. 3 А сынып 

оқушысы 

 

 

 

 

 

 

 
Тәжірибе 7. Сабын көпіршігін жасау. 

Орындағандар : Ерболатова Жанель, Жұмағазы Аружан. .3 А сынып оқушылары. 

Глицерин 50 гр, қант 4 шай қасық, ыдыс жуатын гель 4 ас қасық, су 300 гр . 
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Барлығын араластырғанда үй жағдайында сабын көпіршігін жасауға болады. 

   
 

Зерттеуші – оқушы өзінің табиғатынан зерттеуге қызығушылық білдіреді.Ондай 

оқушы білуге құмарлығын көрсетіп, тәжірибе , эксперимент жасауға қызығушылық 

білдіреді. Зерттеу жұмыстар арқылы физика, химия заңдарын түсінуге , қоршаған ортаны 

тануға , өздеріне жаңа білімді дайын күйде алмай, зерттеу жұмыстар арқылы ашуды 

дағдыланады. 

Сонымен қатар сөйлеу деңгейі көтеріледі. Мынадай нәтижелер береді: 

-дұрыс сөйлеуге үйренеді; 

-өз ойларын сынып алдында қысылмай айтуға дағдыланады; 

-өзара сөйлесуіне,пікір алмасуға мүмкіндік береді; 

Әлемді және басқаны түсінуге, адам болуға , адамгершілік қасиеттерді бойыңа 

дарытуға тек диалог арқылы жетуге болады. Зерттеушілік жұмыстар барысында балалар 

диалогка емін-еркін кіреді. «Диалог-оқу процесінің басты құралы » деген қағиданы 

ұстанған абзал. 

Қазіргі заманда білім адамды бұрынғыдай табиғатты өзіне бағындырып,дүниені 

игеру немесе өзгерту үшін қажетті ұғымдармен «қаруландырмай» , керісінше адам 

баласының болмыс пен жаратылыс заңдылықтарын біліп, әлем мен дүниеге бейімделіп, 

өмірге «кірпіш » секілді «қалауына» әкелу керек. 
 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Мұғалімдерге арналған нұсқа. 2016 

2. Оқытудағы интербелсенді әдіс-тәсілдер. Астана, 2014 

 
 

Мұқамия Саят – Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университетінің 

магистранты (Алматы, Қазақстан Республикасы) 

Ғылыми жетекшісі - ғалым, филология ғылымдарының докторы, профессор 

Әбдіғазиұлы Балтабай 

 

ШӘКӘРІМ ШЫҒАРМАЛАРЫН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Қазақ әдебиетінің тарихында сөзі маржандай тізілген, ойы терең, кестелі көсемсөздің 

шеберлері мен наркескен орақ тілді ойшылдар аз емес. Біз үшін жазба тілдің негізін 
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салушы Абайдан асқан ақын болмағанын ескерсек, данышпанның айналасынан өзі 

құралыптас кесек тұлғалы шәкірттерін жазбай тану қиын емес. Ақын айналасына 

шоқырланған шоқжұлдыздардың ішінде бір де бірегейі – ақын Шәкәрім. Ол – ауыл 

молдасының алдынан бөлек, күллі Шығыс пен   Батыс   классик   ақын- 

жазушыларының еңбектерімен жіті танысып, тауысып, тіпті мұсылманша мықты 

сауаттанған көрнекті ақын, түркі жұртшылығының терең тарихын саралай жадына 

тоқыған, әдебиеттің бірқатар салаларында кесек көлемді шығармаларға қалам тартқан 

қоғам қайраткері. Шәкәрімді ақындық қыры арқылы күллі қазақ даласы мойындайды. 

Абай ақынның тәлімімен сусындаған талай жастардың ішінде айрықша мінезі, 

білімге жақын болмысы, заманы мен халқы жөнінде ой толғанған тарихшы, ойшыл 

философ әрі аудармашы, тіпті сазгер ретінде де таныла білген Шәкәрім ақынның кейінге 

қалдырған мұралары қоғам үшін жаңа толқын, бөлек сана, тың серпіліс әкелді. Сондықтан 

ақын мұраларына талдау жасап, оны зерттеуде ұлы Абаймен рухани үндестігін, 

әлеуметтік-саяси лирикасына қоса, философиялық танымын және шығармаларындағы 

еңбек, адами құндылық сынды ауқымды тақырыптарына қалам тартқан еңбектеріне баса 

назар аударған жөн. Ал одан бөлек, аудармалары, ағартушылық идеядағы айтпақ ойларын, 

жалпы поэзиясындағы әділеттілік пен ар-ождан тазалығы, Абай секілді адамзатты «толық 

адам» позияциясына үндеуін қарастырған жөн. Өйткені қайсыбір зерттеушілер үшін 

Шәкәрім мұраларын зерттеуде басшылыққа алатын мәселелер өте көп, өз заманында 

лайықты бағасына жете алмаған ақыннан қалған жауһар мұраларды жас ұрпаққа 

насихаттауда аянбауымыз керек.[3.211] 

Тіпті ақынның прозалық туындыларындағы қазақ тұрмысының реалистік бейнедегі 

көрінісі, халық ойының терең де, мол тұнбасы, халықтың ғасырлар бойы жинақтаған 

даналығын, тарихтың тағылымының біте қайнауын, терең философиялық ой, айшықты 

суреттермен бере білуінің өзі – біз секілді жас зерттеушілер үшін тың тақырып бола 

алады. 

Жалпы көркем шығарма мақсаты – оқырман үшін белгілі бір ой, тұжырым үндеу. 

Оқырманға тағылымдық мән үстейтіндей тәрбиелі, ғибратты мансұқ етерлік идея тастау 

емес пе? «Көркем шығарма – әдебиеттің құндылығы. Ал мұндай шығарманы оқыту – 

оқушының сөз қадірін түсінерлік ойлау әрекетін дамыту, рухани дүниесін байыту, 

эстетикалық талғамын жетілдіру, адамгершілік қасиетін қалыптастыру», - деп көрнекті 

жазушы, әдеби зерттеуші-ғалым, ұлағатты ұстаз Қажым Жұмалиев айтпақшы, Шәкәрімнің 

көркемдік-эстетикалық туындыларын жас буынға мәнін ұқтырып, ақының үнін сапалы 

жеткізе білу – үлкен жұмыс.[2.14] Оның үстіне, қазіргі таңда ақын шығармашылығын орта 

мектептерде оқыту мәселесі, жүйелі түрде оқыту әдістемесі ғылыми тұрғысында арнайы 

зерттелмегендігі қиындық келтіреді, дегенмен де ақын шығармашылығын оқыту 

барысында педагог-кадрлар эксперименттік жұмыстарын 2005 жылдан бастап, түрлі 

бағытта жүргізіп келеді. Әрі нәтижелері көз қуантарлықтай. Ақын мұраларының астарын 

бала санасы лайық қабылдайтындай етіп бере алу, ақынның пафосын, идеясын оқушы 

жүрегіне дәл жеткізу үшін нәтижелі әрекеттер көптеп жүргізілуде. 

Барлығының мақсаты - Шәкәрім Құдайбердіұлының әдеби мұрасын түгел танып, 

тәлімдік мәні бар шығармаларын терең оқытуға арналған. Бүгінгі заман талабына сай, 

жаңартылған білім беру мазмұнына көшкен дәуірде қазақ тілі мен әдебиетін жете меңгеру 

үшін өз ұлты мен тіліне деген оқушылардың сүйіспеншілігін арттыру үшін еліміздің білім 

беру ошақтарындағы «Шәкәрімтану» бағдарламасының маңызы ерекше. Аталмыш 

бағдарламалар білім беру ошақтарының стандарттарына енгізіліп, Шәкәрім 

шығармаларының жеткілікті дәрежедегі әдіс-тәсілдерімен кіріктіріліп, арнайы оқыту 

әдістемесі жасақталып, әдебиетші-ғалымдардың мақұлдауымен жүзеге асырылып келеді. 

Бұл тұрғыда Шәкәрімнің дара ақындығы, сазгерлігі, зерделі тарихшы екендігі, 

аудармашылығына көңіл бөлініп, зерттеу мақалаларымен сабақтаса берілген. Оқушыларға 

Шәкәрім туралы терең білім беруге, ой-өрісін кеңейтуге негізделген.[1.28] 
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«Ұлтын сүйген ұлылардың» тізбегіндегі көш бастап тұрған Шәкәрім 

шығармашылығының сан қырлылығы, оның ақындығынан басқа, мәселен, ел басқарып, 

болыс болғандығы, тіпті Әл Фараби бабамыздың ғылымын меңгеріп, оны геометриялық 

заңдылығы тұрғысында, тік бұрышты үшбұрыштың есебін білегендігі, жекелеген мол 

кітапхана жүйесі болғандығы, неміс ғалымы профессор Маркс Кушинскиймен жақсы 

таныстығы, оның Шәкәрімге «Сахараның ойшыл ғалымы» деген теңеу бергендігі 

көпшілік үшін тың мәлімет. 

Осы сияқты тақырыптарды өзек етіп, ақын мұраларына алаңсыз зерттеу жасауда 

ізденсек, ақын әлеміне молынан шомылар едік. Біздің нысанамыз – көркем шығармаларын 

оқыту әдістемесі десек, бұл тұста еліміздегі тіл мамандарының тәжірибелеріне шолу 

жасап жүйелей білдік. Ақынның тілін, терең саналы сырлы сөздерін жас буынға жаттата 

жеткізу оңай емес. Алдымен ақынның ғұмырнамасын Абаймен астастыра келіп, 

азаматтық тұлғасына классикалық талдау, қоғамдық қызметіне бөлек тоқталып, кейін ғана 

шығармашылығына сатылап келген жөн. Әу дегеннен оқушы санасы жаттанды 

ақындардың легінен деп қабылдап, тарамды тағдырына табан тіреуге қызықпауы мүмкін. 

Ондай олқылықты болдырмау үшін, қазақ халқының көркемдік ойының үздік үлгілерін 

туғызған, қазақ өлендерін түрлендіре түскен, қазақ тілінің мол мүмкіндіктерін 

бұрынғыдан да таныта түскен Шәкәрімнің ақындығына С.Торайғыров, Ә.Бөкейханов, 

С.Ғаббасов сынды қазақ зиялылары өз пікірлерін білдіріп, оның шығармаларының 

зерттелуіне алғаш болып жол ашқанын түсіндірген жөн. 

Заманауи озық технологиялардың пайда болуымен байланысты қазіргі кезде 

Шәкәрім Құдайбердіұлы шығармашылығын жоғарғы дәрежеде оқыту әдістемесінің 

тиімділігін арттырудың және оны меңгерту мақсатындағы ең тиімді әдіс-тәсілдердің 

жүйесі белгіленді. Осындай озық технологияның жаңа үлгілері арқылы оқыту жолдары 

сабақ үрдісінде дәйектелді. Деңгейлік тапсырмалар, топтық және дамыта оқыту 

технологиялары бойынша жүргізілген сабақ барысында оқушылардың әдебиетке, әсіресе, 

Шәкәрім шығармаларын жан-жақты меңгертуге, ақын еңбектеріндегі игі қасиеттерді бала 

бойына сіңіртуге бағытталған жаттығу-тапсырмалар берілді. Сонымен қатар, байқау 

сыныбы мен эксперимент сыныбында жүргізілген тәжірибе нәтижесі қоса көрсетілді. 

Қорыта келгенде, Шәкәрім шығармаларын оқыту мен әдістемесін жүйелеу 

жұмыстары әлі де бірқатар толықтыруларды қажет ететіндігін тәжірибе көрсетіп отыр. 

Шәкәрім тілінің поэтикалық-танымдық қызметін тұлғалық сипатта зерттеген монография 

авторы көркем ойлау жүйесінің көрінісі іспетті сөз өнерін қаламгер тілінің 

шығармашылық тегімен сабақтас зерттеудің ғылыми әдіснамалық негіздерін жетілдіруге 

өзіндік үлес қосатыны сөзсіз. 
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Музыкальное воспитание является важным элементом гармоничного развития 

человека. Сегодня одним из главных требований к музыкальному образованию стало 

соответствие потребностям современного общества, где большое внимание уделяется не 

только развитию знаний, умений, навыков, но и формированию личности самого 

обучающегося. Д.Б.Кабалевский говорил, что «…главной задачей массового 

музыкального воспитания…является…не столько обучение музыке само по себе, сколько 

воздействие через музыку на весь духовный мир детей, прежде всего на их 

нравственность» [1]. 

В наше время, в мире цифровых технологий и переизбытка ненужной информации 

идет процесс насильственного насаждения дурного вкуса и очень мало времени уделяется 

развитию духовного мира подрастающего поколения. Президент страны Касым-Жомарт 

Токаев в Послании народу от 1 сентября 2020 года говорил о необходимости 

возобновления деятельности «детских кружков», где представители юного поколения 

могли бы постигать азы творчества... ведь дети – это будущее страны [2]. 

При поддержке государства, с открытием в учреждениях вокальных кружков, 

профессия руководителя вокального ансамбля стала востребована и актуальна. Можно с 

полной уверенностью утверждать, что потребность в специалистах с музыкальным 

образованием заметно возросла. 

В общеобразовательной школе, согласно обновленной программе по «Музыке» [3], с 

1 класса начинают изучать элементы нотной грамоты. В учебниках встречаются 

различного рода задания (например: найди ритмический рисунок попевки, кюя, песни). В 

3 классе множество заданий, построенных на звукоряде гаммы С-dur (например: исполни 

певучую загадку, сыграй на инструменте, пропой попевку и т.п.). Также большое 

внимание уделяется вокально-хоровой деятельности. В связи с этим, важно будущим 

специалистам иметь знания не только теории музыки и сольфеджио, но и владеть 

основными навыками дирижирования. 

Направление работы кафедры «Музыки» Костанайского педагогического колледжа 

связано с развитием музыкальных и творческих способностей, музыкального слуха и 

голоса, технических навыков и профессиональной компетенции обучающихся. 

Выпускникам присваивается квалификация «музыкальный руководитель вокального 

коллектива, преподаватель». В колледж на 1 курс поступают 90% учащихся, не имеющих 

базового музыкального образования. Задача педагогов кафедры «Музыки» за 

четырехлетний срок обучения дать не только объём знаний музыкальной школы, но и 

среднего специального образования. 

Предмет «Основы дирижирования» по учебной программе начинается с первого 

семестра 1 курса. Учитывая тот факт, что с 1 сентября студенты на уроке сольфеджио 

начинают своё первое знакомство с нотным станом, названием и расположением нот, 

понятиями «длительность» и «первая октава», было принято решение построить занятия 

дирижирования на основе этих знаний. После уроков по постановке дирижерского 

аппарата следует знакомство с понятием «размер». Наиболее простой по мануальной 

технике является трехдольная сетка [4;47]. Изучив движение рук по схеме трехдольного 

размера, мы на упражнениях начинаем отрабатывать жест на примере гаммы C-dur. В этот 

же момент даются понятия «ауфтакт» и «снятие». Перед обучающимся ставится 

карточка с упражнениями, которые построены на звукоряде гаммы C-dur и записаны в 

размере 3/4 четвертными, восьмыми длительностями и половинная с точкой. 

 

Упражнение 1 - тактирование четвертными длительностями 
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Упражнения 1 и 2 начинаем выполнять двумя руками с позиции «внимание», далее 

показываем «ауфтакт», одновременно делаем вдох, затем двумя руками тактируем схему 

трехдольного размера, пропевая вслух гамму C-dur в восходящем и нисходящем 

движении, произнося названия нот. В упражнении 1 – пропеваем четвертными 

длительностями, в упражнении 2 – восьмыми. В конце упражнений показываем жест 

«снятие» на третью долю. 

 

Упражнение        2         -         тактирование         восьмыми         длительностями 

 
 

Упражнение 3 – тактирование длительностью половинная с точкой 

В упражнении 3 ставим руки в позицию «внимание», далее показываем «ауфтакт», 

одновременно делаем вдох, затем двумя руками тактируем схему трехдольного размера: в 

восходящем движении гаммы удерживаем длительность левой рукой, тактируя правой; в 

нисходящем наоборот, и также пропеваем вслух название нот. В конце упражнения 

показываем жест «снятие» на третью долю. 

 

Далее выполняются упражнения с различными ритмическими рисунками (на 

фантазию педагога). Например: 

Упражнение 4 

 

 
Выполнение подобного упражнения можно провести на уроке или в качестве 

домашнего задания для проверки знаний, умений и навыков студента. 

Следующим этапом работы на уроке дирижирования в качестве упражнения 

предлагается студенту протактировать Вокализы №16 или № 26 Н.Ладухина [5; 8-16]. 

Далее для отработки тех или иных элементов жеста вокализы подбираются исходя 

из тем учебной программы. Вокализы можно выбирать и других авторов (на вкус 

преподавателя). На вокализах также можно отрабатывать жест в показе пауз и 

залигованных нот, учиться фразировке. При изучении двухдольных размеров 2/4 и 4/4 
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можно менять звук на каждую долю, но принцип работы по звукоряду гаммы остаётся тот 

же. На основе тактирования гаммы и можно доступно объяснять и отрабатывать жест в 

показе : 

- динамических оттенков (например: вверх гамму на «р», вниз на «f»; вверх 

«crescendo», вниз «diminuendo» и наоборот); 

- видов звуковедения (например: вверх «legato», вниз «staccato» и наоборот); 

- изменений темпа (например: вверх «аdagio», вниз «allegro» и наоборот) и т.п. 

Вариантов упражнений может быть множество…Благодаря межпредметной связи 

дирижирования и сольфеджио обучающемуся легче и быстрее понять основные принципы 

тактирования, а также закрепить знания сольфеджио, развивать чувство лада, ритма и т.д. 

В первые годы обучения на занятиях «Основы дирижирования» учащиеся должны 

петь вслух вокальную партию произведения (порой добиться этого бывает сложно). 

Пропевая звукоряд при выполнении упражнений, обучающийся постепенно привыкает к 

пению вслух, и эта проблема в большинстве случаев исчезает. 

Данный подход выполнения упражнений с элементами сольфеджио на уроке 

дирижирования построен на основных методах музыкального воспитания: наглядно- 

слуховой, словесный и практический [6; 122], что даёт хороший и заметный результат в 

работе студента и преподавателя и приводит к тому, что обучающийся в дальнейшем 

может самостоятельно быстро и правильно разбирать новую партитуру. В старших 

курсах, когда начинается работа с хором, при разучивании произведений сначала 

мелодию исполняют сольфеджио, далее на слог, только потом со словами. Применение 

элементов сольфеджио на уроке дирижирования в классе дает обучающемуся хороший 

практический опыт, который существенно способствует более глубокому пониманию 

предмета, а также правильному решению поставленных задач в подготовке к 

практической работе с вокальным коллективом. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ОРФОГРАФИЯСЫ МЕН ПУНКТУАЦИЯСЫ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

Қазіргі таңда қоғам үшін маңызды тақырыптардың бірі, әрі салмақтысы – тыныс 

белгілерді дұрыс қолданбау, сөздерді дұрыс жазудың нормасының бұзылуы. Кей ақпарат 
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құрылдарында сөздердің қате жазылып, тыныс белгілердің дұрыс қолданылмай жатқанын 

кездестіріп жататанымыз жасырын емес. Бірінде техникалық қате болса, енді бірінде 

сауаты төмен мамандардың  жіберіп жатқан олқылықтары. 

Қазақ орфографиясы морфологиялық-фонематикалық, фонетикалық принциптерге 

сүйеніп жасалады. Тіліміздегі сөздер мен сөз бөлшектерінің басым бөлігінде сөздердің 

түбір тұлғасы өзгеріске ұшырамай, сол қалпында жазылады. Мәселен, құрылыс, бас, аспаз 

деген сөздерге қосымшалар жалғағанмен сөздің айтылуы, яғни орфоэпиясы өзгерсе де, 

сөздің жазылуы өзгермейді. Құрұлұсшы болып естілсе де, құрлысшы болып жазылады. 

Аспазшы (аспашшы – естілуі), басшы (башшы – естілуі) болып қала береді. Оны ешкім 

өзгерте алмайды. Емле ереже қалыптасқан, ол – ортақ. Түңгі, қашаңғы, рахмет, дастархан, 

Асхар, қыстыкүні, түнеукүні, ия, кінәлай салды, кәзір, айтеуір, әл дене, бұнда, елдімекен 

деп жазылып жүрген сөздер де кездесіп жатады. Бұл сөздердің дұрысы былай жазылу 

керек: түнгі, қашанғы, рақмет, дастарқан, Асқар, қыстыгүні, түнеугүні, иә, кінәлай салды, 

қазір, әйтеуір, әлдене, мұнда, елді мекен. Фонематикалық принцип бойынша жазылу 

керек. Фонематикалық, әрі морфологиялық принциптер қабаттаса қолданылатын сөздер 

болады. Мысалы, жарқабақ (жарғабақ – естілуі), алма-кезек (алмагезек – естілуі), көзбекөз 

(көзбөгөз), киян-кескі (кияңгескі) болады. Бұл жерде біріккен сөздердегі екі сөз де түбір 

формаларын сақталады. Әр дыбыстың айтылу заңдылығы ескерілмейді [1;6]. 

Кейбір ақпараттық агенттіктер, республикалық сайт, порталдардағы, баспасөзде 

«Таразда бес жаңа мектеп бой көтерді» деп жазылып та, айтылып та жүр. «Бой көтерді» 

деген сөз «жаңадан салынды» деген мағынаны білдіреді. Бұл жерде «жаңа» деген сөзді 

«бой көтерді» деген сөзге тіркеудің қажеті жоқ. Дұрысы «Таразда бес мектеп бой көтерді» 

болу керек. Егер де жұмысы тоқтап, құрылысы жалғасып, қолданысқа берілсе, «қайта 

қолданысқа берілді» деген дұрыс. «...болып тағайындалды» деген сөз де жиі ұшырасып 

жатады. Бұл жерде «...қызметіне тағайындалды» болған абзал. «Білім министрі болып 

жұмыс атқарады» деген сөйлемді де байқаймыз. Министрлік, мектеп пен әкімшіліктегі 

мамандар жұмыс істемейді, қызмет етеді. «Жұмыс істейді» деген сөзді шаруашылықта, 

қара жұмыста жүретін адамдарға қолданылады. 

Жалғаулардың түбірге қарамай, орынсыз қолданылып жатқанын да аңғарып жүрміз. 

Кітабының, кітаптарының деген сөздерді кітабінің, кітаптарінің деп жазылып жазылып 

жұр. Бұл дұрыс емес. Түбірдің соңғы буыны жуан болып тұрса, жалғау да жуан болу 

керек. М.Әуезовқа, Құдайбердиевқа, Жансүгіровқа деп жазылып жұр. Ер адамның 

фамилиясы -ов, -ев, -ин жұрнақтары арқылы жасалған болса, -ов, -ев жұрнақты 

фамилияларға қазақ тілінің қосымшалары түбірдің соңғы буынының жуан-жіңішкелігіне 

қарай жуан не жіңішке түрде жалғанып айтылады, солай жазылу да тиіс. Мысалы: 

Омаровтың, Омаровқа (сөз түбірі О-мар, соңғы мар буыны жуан), Әуезовтің, Әуезовке 

(сөз түбірі Ә-уез, соңғы уез буыны жіңішке), Мұсаевқа, Мұсаевтан (сөз түбірі Мұ-са, 

соңғы буыны жуан), Құдайбердиевке, Құдайбердиевтен (сөздің соңғы буыны ді жіңішке). 

Ал -ин жұрнағымен жасалған фамилияларға қазақ тілі қосымшалары әрдайым жіңішке 

жалғанып, жіңішке айтылады: Оразалинге, Дербісалинге, Сембинге[2;§26]. 

Сонымен бірге, сондай-ақ, сонымен қатар, дегенмен, алайда, өйткені деген 

сөздерден кейін үтір қойып жүрген жандар жетерлік. Бұл – қате қолданыс. Себебі үтірмен 

сөйлемдегі қаратпа сөз тізбектері, қыстырма сөздер, сөйлемдегі одағайлар ғана 

ажыратылады. Ал бұл сөздер қыстырма да, одағай да емес. Паузамен, кідіріспен айтылған 

жерге үтірді қабаттаса қоя беруге болмайды. Бұл жерде тек кідіріс жасап оқу керек. Үтір 

қойылмайды. Қандай жағдайда үтір қойылады? Жалғаулық шылаулар әдетте екі сөйлем 

мүшесінің ортасында, құрмалас сөйлемнің екі компонентінің ортасында келеді, мұндайда 

алдынан үтір қоюға болады [3;4]. Сол сияқты ал, бірақ, себебі, дегенмен, сондықтан, 

әйтпесе, әйткенмен деген шылаулармен басталған сөйлем басында үтір қойған дұрыс 

емес. Жалпы шылаулар сөзбен сөзді, яки сөйлем мен сөйлемді байланыстыруда 

қолданылады. Оқығанда сәл кідіріс болғанымен, үтірмен ажыратудың қажеті жоқ. Бұл да 

жоғарыда айтқан мысалмен байланысты. Екі сөйлем ортасында кездескенде ғана үтірмен 
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ажыратуға болады. «Дегенмен, Алмат, сенің жасағаның жөн емес!» деген сөзде үтір 

қойылып тұр. Себебі шылау қаратпа сөздің алдында қолданылған. Қаратпа сөз, одағайлар 

шылаумен тіркесіп, шылаудың алдында қолданылса, онда үтір қойылады. Кейбірі осы 

тұста қателесіп, бәріне үтір қойыла береді деп жататын-ды. 

Көбіне пунктуацияға байланысты үтірден қате кетіп жатады. Жалпы үтірдің қойылу 

ережесі ауқымды, әрі күрделі. Леп белгі, Сұрақ белгі, нүкте, дефис секілді белгілердің 

қойылу ережесі жеңіл. Жаттауға да ыңғайлы. Бірақ ережелерді жаттап қана қоймай, оны 

мысалмен, практикамен ұштастырған дұрыс. Сонда есте жақсы сақталып, тез жатталады. 

Әрі қол да соған үйренеді. 

Қорытындалай келгенде, мақалада маңызды, әрі жиі кездесетін қателіктерді баяндап, 

мысалдармен жеткіздім. Сауатты маман арқылы сауатты мемлекет құруға болады. 

Өскелең ұрпақ сауатты, білімді, дана болса, еліміз дамып, гүлденіп, болашағымыз жарқын 

болады. Мектеп кезінен баланы сауатты жазуға, сауатты оқып, сапалы білім алуға 

үйретуіміз керек. 
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АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕНІ ІСКЕ АСЫРУДАҒЫ АТА-АНА РӨЛІ 

 

Адамгершілік - асыл қасиет. Оны біз балаға мектепкі жасқа дейін үйретуіміз керек. 

Адамның жақсы өмір сүруі көп жағдайда өзінің адалдығына, адамгершілігіне байланысты 

болды. Біреуге жасаған жақсылығың әрқашан алдыңнан шығатыны сөзсіз. Қарапайым 

халық әрқашан да адамгершілік қасиеттерін кіршіксіз таза үстауға ұмтылған. Адалдық - 

жеке тұлғалар мен адамдардың абырой-атағын арттыратын ізгі қасиет. 

Адамды сүю, құрметтеу, сонау балалық шақтан басталады. Ата-анасына, 

туыстарына, достарына адал болуды сезіне білсе, ол адам адалдықты қалаушы деген сөз. 

Біздің еліміз егемендік алған тәуелсіз мемлекет жағдайында, жас ұрпақтардың саяси 

адамгершілік сондылығын тәрбиелеу қоғам дамуының ең бір басты айқындаушы міндеті 

болып табылады. 

Қоғамда адамның жеке басына қойылатын жалпы азаматтық талаптарға байланысты 

адамгершілік тәрбиесінің негізгі міндеттері мыналар: 

1) адамгершілік сананы, адамгершілік сенімді көзқарасты тәрбиелеу; 

2) жас ұрпақтың Отанға, қоғамға, еңбекке, адамдарға деген, өз-өзіне деген қарым- 

қатынасына бағытталған адамгершілік сезімді тәрбиелеу; 

3) ізгілік, парасаттылық қасиеттерді тәрбиелеу; 

Сондықтан да адамгершілік тәрбиесінің өзекті міндеті - өзі өмір сүріп отырған 

кезеңдегі қоғамның алдында түрған мақсат мүддесіне сай адамгершілік қасиеттердің 

тұтастығын тәрбиелеу. 

Педагогикалық ұғымдар арқылы педагогикалық құбылыстарды, олардың өзара 

байланысын танимыз. Педагогикада «мақсат», «құрал», «тәсіл», «даму» және «қалыптасу» 

сияқты ұғымдар да кездеседі. 

https://emle.kz/articles/get/72
https://emle.kz/faq/get/116
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Педагогикалық ұғымдардың бірі – тәрбие. Тәрбие туралы осы уақытқа дейін әр түрлі 

теориялар мен пікірлер айтылып келеді. Тәрбиені ересек адамдардың балаларға да ықпал 

жасауы деп түсіндірушілер де бар. Бұл жағдайда бала пассивті объект түрінде 

қарастырылады. Ол педагогикалық процестің субъектісі бола алмайды, яғни, өздігінен 

ойланып, белсенді іс-әрекет жасау рөлін атқармайды. Бұдан тәрбиеге бір жақты анықтама 

беру байқалады. 

Тәрбие баланың өздігінен табиғи және еркін дамуы үшін жасалатын жағдай деп 

анықтама берушілер кездеседі. Бұл жерде балаға толық ерік беру мәселесіне ерекше көңіл 

аударылып, ал тәрбиенің рөлі бүркемеленіп, елеусіз қалып отыр. 

Педагогика ғылымы тәрбиені қоғамдық құбылыс, қоғамдық категория, тәрбиесіз 

өмір сүре алмайтындығын философия тұрғысынан қарастырып түсіндіреді. Егер қоғам 

тәрбиеден қол үзсе, онда адамзаттың мол тәжірибесі мәңгілік елеусіз қалып, тәрбие ілгері 

баспай, бір жерде тұра берген болар еді. 

Отбасы - адам баласының алтын бесігі. Өйткені адам ең алғаш шыр етіп дүниеге 

келген сәттен бастап осы отбасының есігін айқара ашып енеді және осында өсіп ержетіп, 

отбасының тәрбиесін алады. Сондықтан да отбасы - адамзаттың аса қажетті әрі қасиетті 

тәрбие ұясы. 

Отбасының адамзат ұрпағына деген ықпалы мен әсер күшін өмірдегі басқа еш 

нәрсенің күшімен салыстыруға болмайды. Өйткені ата-ананың балаға деген тәрбиесінің 

орынын еш нәрсе толтыра алар емес. Отбасы мүшелерінің жас шамасы әр түрлі болса да, 

олардың арасында бір-бірімен рухани жақындығы, бірлік ынтымақтастығы бар. 

Адалдық пен мейірімділік, жауапкершілік пен кешірімділік те отбасында шын 

ықылыс пейілмен баланың жүрегінде қалады. 

Қазақ отбасында бірінші әке, содан кейін шеше, бұлар отбасының ұстаздары болады. 

Әке мен ананың баласына қоятын ең басты талап-тілектері баланың «жақсы» бала болып 

өсуі. 

Сондай-ақ, қазақ баласы отбасында мейірімділікке, адамгершілікке бауырмалдыққа 

тәрбиеленіп өсірілген. Үнемі отбасында тәрбие көрген бала тіл алғыш, адал, мейірімді, 

кішіпейіл болып келеді. 

Тәрбиенің басы алдымен әке мен ана әуелі баласына өздерін сыйлап-құрметтеуді, 

үлкендерді сыйлауға, достарына адал болуды үйреткен. 

Адамгершілік қасиет отбасы мүшелерінің бір-бірін қадірлеуден, әсіресе бала егде 

жасқа келгенде ата-анасына ерекше көмек көрсетумен қоса тірек бола білу керек. 

Адамгершілік қасиеттерді баланың бойына жастайынан дарыту, ізгілікке, имандылыққа, 

адалдыққа тәрбиелеу, кішіпейілдікке, ар-ожданды қастерлеуге үлкенді құрметтеу - халық 

педагогикасында басты қағида болып есептеледі. 

Көрнекті жырауларымыздың бірі Дулат Бабатайұлы жас ұрпақтың тәрбиесінде ата 

мен әженің, әке мен ананың үлгі өнегесі ерекше екенін айтып өткен. 

Мәселен: 

Ата-ананың ақылы 

Қазылған қара жолмен тең. 

Жақсылардың ақылы 

Гауһар шырақ шаммен тең. 

Ақын ата-ананың өнегесі, даналардың ұлы сөздері бала тәрбиесінде ерекше орын 

алатындығын көрсетіп өткен. 

Қазіргі кезде отбасылық тәрбиенің өзекті мәселелерінің бірі - баланың адамгершілік 

жауапкершілігін калыптастыру. 

Отбасылық тәрбие үрдісінде жеке бастың адамгершілік белгілері қайырымдылық, 

ссзімталдық, парасатгылық, ұқыптылық, тәртіптілік. кіпіпейілдік, әдептілік, мейірімділік, 

еңбексүйгіштік т.б. қасиет сапалары қалыптасады. Балаларды тәрбиелеу ата-аналар мен 

отбасының ісі емес, олардың қоғамдық борышы. 
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Баланы адамгершілік жауаптылығына тәрбиелеу барысында ата-ана бойында елеулі 

рухани күштің, сезім сұлулығы мен мінез байлығының, өмірдің әр қырының жағымды үлгі- 

өнегесі болуы қажет. 

Адамгершіліктің аласармайтын, әрі бұлақтай таза көзі әкенің-шешеге, шешенің- 

әкеге деген шынайы сүйіспеншілігінде. Махаббаты жарасқан огбасында, әкесі мен 

шешесінің бір-біріне деген кәусәр сезімдерімен, құрбы замандастарын сүйсіндірер мінез- 

құлықтары, сезім мәдениетімен нұрланып тұратын шаңырақтан сөз жоқ жаны жақсы адам 

тәрбиеленіп шығады. Адамдар арасындағы махаббат адам тәрбиесінің кұдіретті ғажайып 

күші. Махаббат сезімнің, көңіл- күйдің ең нәзік әрі ең күштісі де, ең әлсізі де, ең мықтысы 

да, ең парасатты сұлу сезімі. Адамды бағалауды, өмірді бағалауды үйрететін сезім. 

Адамдар арасындағы қарым-қатынастың, адамгершілік байлықтың, инабаттылык пен 

ізеттіліктің үлгісін бала әке-шешесінің бір-біріне, ата-енесіне, әжесіне, туған-туыстарына, 

замандас, құрбы достарына, өзі өскен ортасына жасаған жақсылығын, адалдығы мен 

әділдігін көріп өсуі отбасының байлығы. Балалардың бойында қалыптасқан мінез-құлық 

біздің өнегеміздің жемісі. 

Отбасы - ең алғашқы бауырмалдық пен ізгілікті қалыптастыратын тәрбие мектебі. 

Бір-бірінің қабағынан түсініп, көңілдеріне қырау түсірмей тырысқан отбасында бала да 

жастайынан адамды сыйлау, кешірімді болуға үйренеді. 

Отбасы – тәрбиенің калаушысы. Ол өте күрделі жанды ағза, бір-бірімен 

шаруашылық, адамгершілік, рухани-психологиялық, ағайын-туысқандық байланысы бар 

шағын ұжым. Шын мәнінде отбасы - белгілі мақсатта құрылысы бір тұтас мәнді, бақытты 

өмір сүретін адамдар тобы. Күнделікті еркелік те, қамқорлық та, әзілге негізделген пікір 

таластыру да, кішкене бөбектермен әурелену де жасы үлкен қарттармен байсалды әңгіме 

де, келешекке жоспар құру да, отбасы мерекесі де, үлкен- кішінің өзіне лайықты еңбектенуі 

де, отбасы өмірін толықтыра түсетін толып жатқан басқа әрекеттердің барлығы да 

отбасында сусындаған адамгершіліктің азығы. 

Қазіргі кезде отбасы тәрбиенің өзекті мәселесінің бірі - баланың адамгершілік 

жауапкершілігін қалыптастыру. 

Демек, отбасы қоғамдық негізде өмір сүретін, адамның алғашқы адамгершілік 

баспалдағы. 

Жақсы бала - ата-ананың аңсаған қуанышы. Бала ата-анасын қуантарлық іс істеген 

кезде олардың төбесі көкке жеткендей болады. Өйткені балаларын жақсы етіп тәрбиелей 

алғандықтарының куәсі өздері болады. 

Ата-ана оған кішкентай кезінен бастап, бар жақсылықты үйіп-төге бастайды. 

Баласының бақыты үшін қолынан келгенін аямайды. Міне, ең бірінші кезекте бала ата- 

ананың осы бір еңбегін жете түсінуі керек. 

Баланың ата-ананы ардақ тұтып, өзінің перзенттік қарызын бір сәтке де есінен 

шығармауы, тіпті олар келмес сапарға аттанғаннан кейін де олардың рухы мен әруағы 

алдындағы міндетін ұмытпауы - әдептілік қана емес, адамшылықтың белгісі. Бұл - жас 

болсын, егде тартсын, баланың өмір бойы өтеумен болатын қарызы. 

Қартайсаң да қарт бабаңды сыйлай біл, 

Күндердің күні болғанда 

Кімдер де кімнің дейсін белі бүгілмес, -деген Бұқар жыраудың түжырымы қарт атаң мен 

әжеңді сыйла, өзгені құрметтесең, өзіңнен кейінгілер де сені сыйлайтын болады дегенді 

айтады. 

Шал ақын толғауларында нәресте, бөбек, сәби және бозбала психологиясының 

қалыптасу, даму ерекшеліктері хақында салиқалы ой түйіндейді. Оның пікірінше, адамдық 

қасиеттер кісіде бірден жетіліп, іштен тумайды, балалық сана сезім тәлім-тәрбиенің, 

ойынның, ортаның арқасында өсіп, дамып қалыптасады. 

Бір жаста, екі жаста бесіктемін, 

Бес жаста Тәңірі берген несіптемін. 

Алты жаста қайыңның тозындаймын, 
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Жеті жаста ойпаң жердің бозындаймын, 

Он жасымда сүт емген қозыдаймын, 

Он бесте жарға ойнаған лақтаймын, - 

деген өлең шумағында бала сана-сезімінің даму жолдары, бой мен ойдың қоса 

дамуындағы әр жастың өзіне тән ерекшеліктері, әр-түрлі ішкі-сыртқы жағдайларда 

баланың жан дүниесінің біртіндеп нәрленіп, жаңа мазмұнға ие болып отырғандығы 

байқалады. Ақынның осындай жалпылама тұжырымдары қазіргі психология ғылымының 

қағидаларынан еш алыс кетпейді. 

Өзіңді өмірге келтірген, тіршілігіне нәр берген ата-ананың алдында адамның парыз- 

міңдеті өлшеусіз. Қазақ ғұрпындағы ата-ананың алған ерекше биік орны, қадір-қасиеті ше. 

Ананың ақ сүтін, әкенің адал күшін ақтау - өз борышын ақтау. 

Ата-анаға не істесең алдыңа сол қайтады. "Әкесін сыйламағанды, баласы 

сыйламайды", - деген бар емес пе? Ата-анаға қатыгездік жасаған адам дүниедегі ең күнәсі 

көп, адамдық ардан безген жан болып саналады. Қазақ халқында ондай пенделер қатаң 

жазаға, қатты қарғысқа ұшыраған. 

Баланың ата-ана алдындағы ұлы парызы мейіріммен, жақсылықпен өтелмек. Бала- ата- 

ананың көз нұры, көңіл қуанышы. Ата-ана табан ет, маңдай терін перзентінің адам болуы 

жолына жұмсайды. Ата-ананың бұл еңбегін өтеу, әлбетте, оңай болмаса керек. "Анаңды 

Меккеге үш рет арқалап апарсаң да, қарызыңнан құтылмайсың" деген сөз бұны 

айғақтайды. 

Ата-ананың сөзін сыйлап, оларға құлақ асу, пікірлес болу - отбасы тіршілігінің бір 

ғанибеті ғой, шіркін. Сол арқылы-ақ бала ата-анасының мерейін өсіріп, оларды өз 

ортасындағы төрге шығарады. 

Бұны әрбір жан өзінің адамдық міндеті деп білуі керек. Ата-ананың сөзін құлаққа 

ілмеген, олардың төрдегі басын есікке сүйреген баланы халық жетесіз дейді. Ендеше 

жетесіз болудан аулақ болу да адам бойында табылуға тиісті қасиет. 

Ұл-қыз ата-анасын қуанышқа бөлеп, бақытқа жеткізу үшін, ең әуелі, әдепті болуы 

керек. Әдепті болып өскен бала ата-анасының қас-қабағына қарап, қал жағдайларын 

айтқызбай аңғарады және олардың жеп-ішу, киім-кешек, ұйқы-демалысын қадағалап, әр 

нәрседен көңілдерін тауып, мерейлерін өсіреді. 

Адамның өзін әлпештеп өсірген ата-анасын дәл солай әлпештеп аялауы - міндеті, 

сәби шағында өзін қалай бағып-қақса, қартайғанда оларды да солай алақанға салып 

мәпелеуі - борышы. 

Бала әке-шешенің қамқорлығына, шексіз сүйіспеншілігіне бөленіп, олардың дәулеті 

мен қызығын көріп қана қоймай, олардан адамгершілік, әдеп-инабат тағылымдарын алуы, 

оларды меңгеріп, іс-жүзінде қолдануы тиіс. 
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Cмагулова Бекзат – қазақ тілі мен әдебиет мұғалімі, Қарағанды облысы білім 

басқармасының Саран қаласы білім бөлімінің «№7 мектеп-интернаты» КММ (Саран, 

Қазақстан Республикасы) 

 

ӨЗГЕ ҰЛТ ӨКІЛДЕРІН ОҚЫТУДА ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН 

ТИІМДІ ӘДІСТЕР 

 

«Жас ұрпақтың тағдыры – ұстаздардың қолында» деп айтқандай, қазіргі білім беру 

жүйесінің мақсаты – бәсекеге қабілетті білімді тұлға тәрбиелеу. Мектеп – үйрететін орта, 

оның жүрегі - мұғалім. Ізденімпаз мұғалімнің шығармашылығындағы ерекше тұс - оның 

сабақты түрлендіріп, өткізе отырып, тұлғаның жүрегіне сара жол табуы, өмір бойы оқып 

жемісін көре білуінде. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру 

бағдарламасы заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың 

бағдарлама. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді қағидатпен 

берілуі. Оған оқу   мақсаттарының   жүйесін   талқылау   барысында   көз   жеткіздік. 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмұнының жаңаруымен қатар, 

критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі 

құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. Негізінен жаңартылған білім 

жүйесі құзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің 

маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып 

сын тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –ны қолдану, 

коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, 

функционалды   сауаттылықты,   шығармашылықты   қолдана   білудің    бірден    бір 

жолы. Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериялық бағалау жүйесіне 

өтеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын ала белгіленген 

критерийлердің нақты жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі 

тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Бұл баланың жан- 

жақты ізденуіне ынталандырады. Осы бағалау жүйесінің артықшылығы, баланың ойлау 

қабілетін дамытып, ғылыммен айналысуына ықыласын туғызады. Кіріктірілген білім беру 

бағдарламасында қазақ тілі пәнінің берілуі өзгеше. Бағдарлама оқушының төрт тілдік 

дағдысын: тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым жетілдіруге бағытталған. Бұл төрт 

дағды оқу жоспарында «Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір –бірімен тығыз 

байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет қайталанып отырады және сынып өскен 

сайын тілдік мақсатта күрделене түседі. Жалпы осы тілдік дағдыларды дамытуда, мен 

үшін тиімді болған әдістерге тоқтала кетсем. Сабақты бастауға арналған идеялар ретінде: 

1. «Артығын алып таста» Оқушыларға сөздер немесе суреттер жинағын көрсетіңіз 

(олар сабақ мазмұнына бойлау үшін). Олар қай сөз немесе суреттің қалғандарына қатысы 

жоқ екенін анықтауы керек. 

2. «Бұл жауап болса, онда сұрақ қандай болады?» Оқушыларға нақтылау беріңіз 

және осы нақтылауға әкелген алғашқы сұрақты анықтауды сұраңыз. Мысалы: Ол қайда 

барады? деген тақырыпты анықтау үшін, мен сұрақтын жауабын айттым «Ол мектепке 

барады». Сендер осы сөйлемге сұрақты қалай қояр едіңдер? Мұндай жұмысты Мынау не?, 

Бұл кім? тақырыбын өткен кезде жүргіздім. 

3. «Құпияға толы зат» оқушыларға затты көрсетіңіз. Олардан оның не екенін және 

сабақпен       қандай       байланысы       бар       екенін       анықтауды       сұраңыз. 

Жазылым, оқылым, айтылым дағдыларын дамытуда диаграмма әдістерін қолдану өте 

тиіміді. Солардың бірі: 

- Дара диаграмма әдісін мен «Мақта қыз бен мысық» ертегісіндегі негізгі 

кейіпкерледі жазу кезінде. Сондай-ақ «Аңдар», «Үй жануарлары», 

«Отбасы» тақырыбында қолдандым. 
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- «Хикая картасы» әдісі   білім   алушылар   қызығушылықпен   орындады.   Мен 

бұл   әдісті   «Ол   қайда   барады?»   тақырыбында    қолдандым.    Білім    алушылар 

тауға, үйге, дүкенге, саябаққа барамын деп жазып және суретін салды. 

- «Ойдағыны табу» әдісі қолдандым. Тақырып төңірегінде бір оқушыны 

шығарып оны   не   туралы   ойланып   отырғанын   әр   оқушы   топшылайды.   Сен   бір 

аң   туралы   ойланып   отырсың?   Қандай   аң   туралы   ойланып    отыр    деп 

ойласыңдар? Эдуард қайда барамын деп ойланып отыр. Әркім   әр   түрлі   жауап 

берді, біреуі тауға, біреуі саябаққа деп жауап қайтарды. Содан соң не туралы 

ойланғанын оқушыдан сұрадық. Табиғи әдіске сәйкес жаттығулар өзге ұлт өкілдерін 

оқытуда өте тиімді әдістердің бірі: 

- Мұғалімнің әңгімесі сыныптағы объектілерге және суреттердің мазмұнына 

шоғырланады. Оқушылар дайын болмаса, сабақ барысында басқа оқушылармен жұмыс 

жасай отырып, қайталау жұмыстарын жүргіземін. Содан соң сұрақ қою арқылы 

оқушының қаншалықты еске түсіргенін байқаймын. Сұрақ қойғанда ақырын және анық 

сөйлей отырып, бір сөзден тұратын жауап беруге жағдай жасаймын. Яғни сұрақтар иә/жоқ 

деп жауап берілетін сұрақтардан бастап кеңейтілген жауап талап ететін сұраққа қарай 

біртіндеп күрделене береді. Сондай-ақ дұрыс/дұрыс емес, ақиқат/жалған сөздерін 

қолдандық. Мысалы: Мынау оқушы ма? «Иә» немесе «Бұл-оқушы» деп жауап беруге 

үйренді. 

- Оқушылар белгілі бір сөздерді күнделікті қолданады деп күтуге болмайды. 

Сондықтан өткен сөздерді байланыстырып немесе қайталап отыру керек. Мысалы; 

тыңдаймын, жазамы, оқимын, сурет саламын, сөйлеймін сөздерін «Қазақ тілі сабағында не 

істейміз?»-деп ым-ишарамен көрсету арқылы еске түсіріп отырдық. 

- Сондай-ақ «Тыңдау-көру-орындау» әдісі оқушылар үшін өте қызықты болды. 

Оқушылар жаңа сөздерді ым-ишарамен көрсету арқылы тапты. Бір оқушы сурет саламын 

сөзін көрсетсе, екінші оқушы оның не істеп тұрғанын айтады. Бұндай іс-әрекетті жазамын, 

сөйлеймін, тыңдаймын, тебемін, ойнаймын, үй жануарларын көрсету арқылы жүргізілді. 

Бір оқушының іс-әркетті орындату арқылы да жүзеге асырдым. Қарындашынды ал, 

дәптеріңді бер. ТҮҚ жаттығуларын қолдану оқушылардың шығармашылық қабілетін 

арттырады. 

«Ақпараттағы ақау» жаттығуын – оқушылар рөлдік ойын арқылы 

жаттықты.Мысалы: «Мақта қыз бен мысық» ертегісін тыңдады,содан соң әр оқушыға рөл 

бөлініп,кейіпкердің сөздері таратылды.Бұл тапсырмада оқушылар қызығушылықпен 

орындап,өздерін сол кейіпкер ретінде сомдауға тырысты. «Мен ертегі білемін» 

тақырыбында оқушылар «Бауырсақ» ертегісін рөлге бөліп орындады. Сондай-ақ «Көлік 

түрлері» тақырыбында жол жүру ережесіне сай рөлдік ойын көрсетті. Әр оқушы мәшине, 

автобус ,велосипед болып бір оқушы бағдаршамның рөлін атқарды. 

«Пазл» әдісі – оқушылар бүтін   сөз,   сөз   тіркесін,   сөйлем   бөліктерін 

біріктіреді. Тапсырманы аяқтауға арналған жаттығулар – миға шабуыл жасау арқылы 

шешуді талап ететін тапсырма берілді. Мысалы «Мақта қыз бен мысық» бен «Бауырсақ» 

ертегісін қалай аяқтар едің? Деген сұрақ төңірегінде сурет салу жұмысы берілді. Әркім өз 

бетінше ертегіні аяқтады. 

Үш тілділік-заман талабы. Осы мақсатта сабақ барысында оқушылармен 

ағылшын,орыс, қазақ тілінде тақырып бойынша сабақтар өткізілді. Бұл оқушылардың 

«Көлік түрлері» тақырбында көліктің атауларын үш тілде айта білуіне мүмкіндік берді. 

Сахналық көріністер арқылы өткен тақырыпты еске түсіру. «Саяхат» тақырыбын 

қайталағанда оқушылар мектепке кіммен баратын көрсетті. Мысалы: бір оқушы атасы, 

анасы, әкесі болып ойнады. Екінші топ мектепке немен баратынын көрсетті, яғни олар 

мәшине, автобус, велосипед болды. Сабақтың рефлексия кезенінде «Бес саусақ», «Өз 

миынды суретте», «Бес қадам», «Бір минут қана», «Жетістік баспалдағы», «Рефлексияляқ 

нысана» қолдануға болады. 
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Қорыта келе, мен сөзімді ақын Міржақып Дулатовтың «Жалғыз сүйеніш, жалғыз 

үміт – оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы 

орнымызды алсақ та, бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарқын 

жұлдыз – оқу. Надан жұрттың күні – қараң, келешегі — тұман» деген сөздерімен аяқтағым 

келіп отыр. ХХІ ғасыр – ғылым ғасыры. Мақсатты білім беру – тұлға дамуын жүзеге 

асыратын мәселе. Ал осы жалпыеуропалық стнадартқа сай жаңа білім беру – жеке 

тұлғаның жан-жақты дамуына әкелетін бірден-бір жол! 
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Тлеубекова Майдакул - «Жұлдыз» бөбекжайы 

(Қарағанды, Қазақстан Республикасы) 

 

ТӘРБИЕ МӘСЕЛЕСІ 

 

Әрбір ата-ана өз перзентінің әдепті, саналы, иманды да ибалы, Отанының сүйікті 

және кішіпейіл азаматы болып жетілуін қалайды. Ата-ана перзентінің жақсы азамат болып 

жетілуі үшін өз отбасында балаларын тәрбиелеудің нәзік жақтарының зандылықтарын 

білуі шарт. Сыйластык, түсіністік, үлкен жауапкершілік сезімдері бар отбасы - бакытты 

отбасы. Бакытты отбасында ғана ата-ана және олардың өзара қатынасы мазмұнды, берген 

тәрбие сенімді және негiздi. Бала тәрбиесінің алғашқы алтын қазығы - туған ұясы, өз 

отынын басындағы тәрбиесі, тілі. Қазақтың: «Баланың бас ұстазы ата-ана», «Балапан ұяда 

не көрсе, ұшканда соны іледі» - дегендей, есі кіріп, тілі шыға бастасымен-ақ баланы 

байсалды, ұғымпаз, тілалғыш етіп баулыған жөн. Қай халык болмасын үміт ең алдымен 

ұрпағымен байланыстырады. Ата-ана тәрбие беруде ата-бабамыздың салт-санасы, әдет- 

ғұрпында жүргізілген үлгі өнегесінің мәнiсі зор. Отбасы тәрбисінде әкенің де, ананың да 

орны бөлек. Әке мен ана баланың алғашқы ұстазы. Адамзат баласы ананын мейірімі 

мейіріне қанып, әке өсиеттерін тыңдап өссе ғана тәрбиелі отбасынан шыққаны көпке 

танытады. Ана бала тәрбиесіндегі ерекше тұлға. Дана Абай бабамыз қазақ әйелінің, 

ананың отбасындағы орнын ерекше жырлайды. Жалпы, «адам бойындағы барлық 

касиеттер ананын ак сүтімен жаралған» деген ғұламалық ойды тарата келе, осы қасиеттін 

міндеттi түрде тәрбиеленуі туралы айтады. Тәрбиенің негізі «ананын әлдиінен» басталады 

емес пе? Ана тәрбиесі ұлылық дәнiн себеді. Тәрбиелі анадан тәрбиелі бала өсіп шығады. 

Соңғы жылдары отбасында, қоғамда ер адамдардың, әкелердің рөлі төмендегендей. Бұдан 

кейде заманды да кінәләп жатамыз. Әрине, бала тәрбиесиндегі әкенің, әсiрессе, ер бала 

тәрбиесінде. Әкенің катан талабын, тәрбиесін көрген бала ертең қоғамда да өз отбасында 

да шешуші тұлға бола алады. Кавказ халықтарында да: «Нагыз жылы орын: қылышқа 

қынабы, отқа- шырағы, ер жiгiтке-өз үйі» - деген тамаша нақыл сөз бар. 

Бала ата-анасынын игi істерінің жалғастырушысы, болашағы. Бала тәрбиесі - ата-ана 

үшін күрделі де, жауапты міндет. Жас шыбык иілгіш болса, жас адам да сондай жақсыға 

да жаманға да бірдей бейім болатыны баршымызға мәлім. Ата-ананын үйіндегі әрекеті 

балаларынын көз алдында өтеді, сондыктан жаксы, жаман әдетімiздін бала тәрбиесіне 

ықпалы зор. Әрбір ата-ана өзінің баласын Отанға пайдалы, ѳзіне мейрімдi, еңбеккор, 

адамгершілігi мол адам етіп тәрбиелеуге халык алдында да, мемлекет алдында да 
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жауапты. Бірде-бір ата-ананың бала тәрбиесіне немкұрайлы қарауға еркi жок. Егерде ол, 

бала есіруде қате жіберсе, осалдык байқатса, қартайғанда опық жейтіні, өкінішке 

ұрынатынына ешбір дәлелдеп жатуды қажет етпейтін ақиқат. Бала тәрбиесі туралы сөз 

болғанда: «Баланы жастан» - деген халық даналығын ұмытуға ешкімнің хақысы жоқ. 

Сондықтан, «бала жас, әлі ешнәрсені білмейді, өсе келер бәрі түсінеді», - деп карау - 

барып тұрған қателік. Бала тәрбиесі әр сағат, әр күн сайын тынымсыз жүргізіле беретін 

аса жауапты, күрделі процесс. Тәрбие отбасынан басталады, оны қоғамдық тәрбиенің 

қандай саласы болса да алмастыра алмайды. Атақты қазақ ақыны Қасым Аманжолов 

өзинин жарына арнаған бір өленінде: 

«Отбасы-шағын мемлекет» 

-Мен -президент, сен - премьер», дегени бар. Отбасы – ең үлкен, мыкты тарбие 

ошағы, шағын мемлекет. Отбасынын негізi баланы өмiрге келтiру ғана емес, оны мәдени- 

әлеуметтік ортаның құндылығын кабылдату, ұрпактың, ата-бабалардың ұлылардың ақыл- 

кеңес тәжiрiбиесін бойына сіңіру, коршаған орта, адамзатқа, өз коғамына пайдалы етіп 

тәрбиелеу. Үлкен ұрпақтың тәжiрiбиесі, өмірдегі беделi, ақыл кеңестері, ата-ананың өз 

борышын мүлтіксіз орындауы, бір-бірін кұрметтеуі - үлкен тәрбие мектебі. Бала дүниеге 

келгеннен бастап ата-ананын ыкпалында болып, бағыт беруші тәрбие мектебінен нәр 

алады. Өз отбасында бала ата-ананың қамқорлығына, шексіз сүйіспеншілігіне бөленіп, әке 

мен ананын жаксылығы мен дәулетінің қызығын көріп қана қоймай, адамгершілік, әдеп- 

инабат тағылымдарының алуы, оларды меңгеріп іс-жүзінде қолданудың ынта мен ыкылас, 

қайрат ететін жолынан өтуге тиiс. 

«Қатты тәртіп көрсе бала күнінде, 

Өнермен куантады түбінде. 

Бала нені білсе жастан, уядан – 

Өле-өлгенше соны таныр киядан. 

Өнер - білім берем десен басыннан, 

Бер оқуға балаларды жасынан, 

Жаксы-жаман болса, бала - соларда», - деп XI ғасырда Жүсіп Баласағұн айткандай, 

ата-аналар балаларының жеке ерекшеліктерін жас күнінен танып, соған карай бағыт- 

бағдар тәрбие берудің маңызы ерекше. Отбасындағы тәрбиенің кереметі - баланы еңбекке 

баулу. Ол - адамдық кемелденудің негізi. Еңбек ете білмеген немесе жек көрген адамнын 

отбасы берекелі болмайды. Өйткені, ежелгі Рим философы Гораций айткандай: «Өмір 

еңбексіз ештене бермейді». Сондықтан: отбасындағы да, қоғамдык ортадағы да тәрбиеде 

балаларды еңбек ете білуге, еңбексіз бос отыра алмайтындай сезімге тәрбиелеу басты 

нысана болуы тиіс. Сонда ғана отбасы мүшелері арасындағы қарым-қатынаста деп-инабат, 

адалдық пен акпейілдік үстем бола алады. 

Барлық балаларға, соның ішінде ұл балаға оның дамуына анасының да, әкесінің де, 

яғни екеуінің де маңызды да мәнді тәлім тәрбиесі қажет. Қай отбасында болмасын ана 

барлық балаларына үнемі жақын болып, өзінің аналық мейірімі мен махаббатына бөлейді. 

Ал ұл бала үшін әкесі жынысына байланысты жақына және олардың мінез-құлықтары мен 

қарым-қатынасында көптеген ұқсастықтар анықталады, сондықтанда ұл баланың 

қабілеттілігі әкенің ықпалына байланысты деп айтып жататын осыданы. Әке ұлына күшті 

жыныс өкілі ретінде үлгі болады. Әке қашанда баланы сөзбен емес, өзiнiң ісімен 

тәрбиелейді. Ер бала ең алдымен әкенің өнегесінен нағыз ер адам қандай болу керектігін 

қабылдайды. Сондықтанда әка ұлын батылдыққа, батырлыққа, ер жүректікке, адалдыққа, 

қайраттылықа, ұлтжандылыққа, әйел баласын серілік қарым-қатынас танытуға, отағасы 

қандай болу керек екендігін өз тәжірибесі арқылы үйретіп, үй еңбегінің аса қиын соғатын 

істерді өз мойнына алуға талпынуға тәрбиелеуі керек. Ал ананың міндеті ұлының алдында 

барлық әйелге тән жақсы қасиеттерді көрсете отырып, өзінің шынайы және шексіз 

махаббатымен ұлынан да әйел баласы алдында сондай жауапты қасиеттерді көрсетуге 

шақырады және оның эмоционалды дамуына себепші болады. Ер баланың анасына деген 

қарам-қатынасы белгілі дәрежеде кыз балалармен жағымды қарам-қатынасты 
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қалыптастыр мәнін игеруге мүмкіндік тудырады, адамдарға қамқорлық жасауға үйретеді, 

өзінің маңайындағыларға қажетті көмек жасауға ықпал етеді. 

Отбасында жеткіншек ер баланы тәрбиелеу - бұл қарапайым емес манызды және 

жауапкершілікті талап этетін үлкен іс. Өйткені осы жастағы ер баланың бойынан 

шығармашылыққа, өзінің өмірден орнын іздеу сияқты талпыныстарын байқауға болады. 

Осы тұста ата-ана олардың жан дүниесін түсініп, дер кезінде багыт-бағдар көрсетсе, бұл 

ата-ананың бала тәрбиесіндегі тапқырлығы болып саналады. Ер бала бойында болып 

жаткан кез келген өзгерiстердi ескерiп, ата-ана баламен жүргізетін тәлімдік, тәрбиелiк 

iстердi олардың барлык кырынан зерттей, ішкі «Меніне» әсер ететiндей ешкандай іс- 

әрекетке бармай, жакын досындай акыл-кеңес бере отырып жүргiзуi кажет. Сонда ғана 

ата-анамен бала арасындагы карым-катынас он нәтиже береді. Сондыктан да, әрдайым 

өзiндік педагогикалык бiлiмдi толыктырып отыр, баска да ата-аналардын тәжірибелерiнiн 

жағымды жактарын колдану, мектеп пен мұғалімдермен бiрiгiп жұмыс iстеудi колға алу, 

ата-аналарға арналған өзiндік лекцияларды тындау, әдебиеттердi оқу керек. Бір сөзбен 

айтканда, егер сіздің балаңыздың өмірде белгiлi деңгейде жетістікке жетуін қаласаныз, 

жеке тұлға ретінде, маман ретінде ашылуына енбектендіре отырып, көмек беру қажет. Бұл 

ата-ана ушін, балалар үшін және қоғам үшін өте тиімдi. 

Бүгінгі таңда ата-анасы касында болса да қадыр-касиетіне жете алмай, ұлдарымыз 

маскүнемдік пен нашақорлыққа бой алдырып, кыздарымыз шылым шегіп, жеңіл 

жүрістерге түсуі отбасындағы тәрбиенi дұрыс жолға қойылмауының айғағы. 

Шариғатта да алтын ұя отбасы жогары бағаланып, оны бала тәрбиелеп өсiруіне 

бірiншi дәрежелі мән берілген. Өйткені: «Балалар - ата-аналар қолына берілген аяулы 

аманат». Бұл ғажайып кұдайшылдық анықтаманы жадыда ұстау былай тұрсын, әр үйдiң 

мандайшасына ілініп кою тұрарлық. Баланы өздігінен өмір сүруге мүлде кабiлетсiз 

нәресте кезінен бастап бакытты балалы шақ, жеке шаңырак көтергенге дейiнгi жастык 

жолдары өтетін отбасын бақытты жағалауын бетка алып, өмiр - айдынында жүзіп бара 

жаткан кайыққа тенесек, оның қос ескегі әке мен ана дер едік. 
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ПЕДАГОГИКА ҒЫЛЫМЫ МЕН ПЕДАГОГ 

 

«Педагогика – білім беру, яғни адамның өмірлік тәжірибесін дамыту туралы 

ғылым.» (А.М.Новиков) 

Елбасымыз айтқандай "Қазір күш сынастыратын заман емес, біліммен сынасатын 

заман" – деген. Елімізді биік шыңнан көргіміз келсе , ең алдымен білім саласын жоғары 

деңгейге жеткізуіміз қажет. Білім беру жүйесі - сабақтастығы бар білім беру 

бағдарламалары мен әр түрлі деңгей мен бағыттағы мемлекеттік білім беру стандарттары 

жүйесінің, оларды әртүрлі ұйымдастыру құқықтық формадағы, типтегі және түрдегі білім 

беру мекемелерінде іске асырушы тармақтардың, сонымен бірге білім беруді басқару 
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органдары жүйесінің жиыны. «Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың 

жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсеткен. 

Педагогика — кең ауқымды ғылым. Оның шұғылданатын оқу және тәрбие мәні мен 

олардың барша байланыстарын жеке бір ғылым шеңберінде қамту мүмкін емес. Тәрбие 

мен оқыту ісінің одан әрі дамуына байланысты педагогика ғылымының түрлі салалары, 

атап айтсақ, мектепке дейінгі педагогика, мектеп педагогикасы, педагогика тарихы, 

дефектология және пәндәрді оқыту әдістемесі, кәсіптік-техникалық білім беру 

педагогикасы, жоғары мектеп педагогикасы, әскери педагогика, басқару педагогикасы, 

отбасы тәрбиесінің педагогикасы, медени-ағарту қызметкерлерінің педагогикасы, түзеліс- 

еңбек педагогикасы, этнопедагогикасы, әлеуметтік педагогика, кәсіби педагогика, жас 

ерекшелік педагогикасы т.б. педагогика салалары пайда болды 

Педагогиканың ең басты міндеті – адам тәрбиелеу туралы туралы танымдық білім 

жүйесінде қол жеткен ұстанымды ғылыми тұрғыдан саралап, оның практикалық жолдары 

туралы бағдар нұсқау. Тәрбие мәселесі қай заманда болмасын күн тәртібінен түспейтін 

мәңгілік категория. Педагогика пәні – тұлғаның дамуын танып, білуді қамтамасыз ететін 

тәлім-тәрбиелік қарым-қатынасты білуге, меңгеруге, зерттеуге жол ашады, оқыту мен 

білім беру, өзін-өзі жетілдіріп, өрістетуге бағдар беріп, бұл саладағы тағылымдар мен 

оның әдіс-тәсілдерімен таныстырады. Білім берудің игі тәжірибелерін, теориясын білдіру 

арқылы адамның рухани байлығын табиғат пен қоғамдағы қарым-қатынаста белсенділік 

танытып, шығармашылыққа бейімделуіне дем береді. Тұжырымдай келгенде педагогика - 

әрі ғылым, әрі өнер. Бір жағынан теориялық, екінші жағынан тәжірибемен қауышатын 

практикалық мәндегі пән. 

Барша дәуірлерде педагогтар балалардың табиғаттан берілген мүмкіндіктерін іске 

асырып, жаңа сапаларды қалыптастырудың тиімді жолдарын тауып, оларға көмектесумен 

келеді. Мыңдаған жылдар бойы қажетті білімдер тырнақтап жиналып педагогикалық жүйе 

негізге келді, тексерілді, қажет болмаған тұстары қолданымнан шығарылды, ақырында 

өміршең, ең пайдалы педагогикалық идеялар сақталып, бүгінгі күнімізге жетті. Бірте-бірте 

басты міндеті ғылыми білімдерді топтастыру және жүйеге келтіру болған тәрбие 

жөніндегі ғылым пайда болды. Ұзаққа созылған даму жолын бастан кешірген бүгінгі 

заман педагогикасы адам тәрбиесі заңдылықтары жөніндегі ғылымға айналды. 

Педагогика мұғалімдерді белгілі жас тобындағы балаларды тәрбиелеу ерекшеліктері 

жөніндегі кәсіби білімдермен қаруландырып, әрқилы жағдайлардағы оқу-тәрбие процесін 

болжастыруға, жобалауға және іске асыруға, оның тиімділігін бағалауға үйретеді. Тәрбие 

процесін ұдайы жетілдіріп отырып қажет, себебі адамдардың өмір жағдайлары өзгермелі, 

ақпараттар көлемі ұлғаяды, осыдан мұғалімге қойылатын талаптар жыл сайын күрделеніп 

баруда. Қоғамның мұндай талаптарына педагогтар өсіп келе жатқан әулетті оқыту, 

тәрбиелеу және оған білім берудің жаңа технологияларын құрастырумен жауап береді. 

Шалва Александрович мұғалімдерді педагогика даналығын шынайы да бай қайнар 

көзін пайдаланып, өздерінің педагогикалық шеберлігін үнемі байытып, шыңдап отыруға 

шақырады. Оның айтуы бойынша нағыз ұстаздың бойында болу керек қасиеттер мыналар: 

Біріншіден, баланы сол қалпында жақсы көру. Тентек пен тілалғышты, ұғымтал мен 

ойлау қабілеті төмен, ұқыпты мен жалқау оқушыларды бөліп жармай, барлығын да бірдей 

жақсы көру керек. Балаларға деген мейірімділік пен сүйіспеншілік бар жерде қатыгездік 

болмайды, намысына тиетін сөздер айтылмайды, олардың әрбір жетістіктеріне қуанып 

отырасың; 

Екіншіден, оларды түсіне білу, яғни солардың көзқарастарымен санасу, оларды 

ересектерше қабылдау, қамқорлық танытқанына қуану, ақылдасып отыру. Олардың 

танытқан қамқорлықтары мен әрбір ісіне кешіріммен емес, үлкен құрметпен қарау керек. 

Балаларды түсіну дегеніміз – оларды билігіне бағындыру емес, керісінше олардың бүгінгі 

өміріне сүйене отырып, болашақ өміріне алғашқы дәндерін себу. Бала жүрегінің тебіренісі 
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мен жан дүниесінің қозғалысын түсіне білген педагог оқушысының тәрбиесімен тереңдей 

айналыса алады. 

Үшіншіден, оптимист болу, тәрбиенің оң әсер беретіндігіне сену қажет. Әңгіме 

баланың тәрбиесімен айналысып, сана-сезімін дамытуға кірісу үшін оның ақылының 

толып, ойлау қабілетінің айқындалуын үлкен үмітпен қолын қусырып күтіп отырған 

педагог, яғни филонтропиялық оптимизм туралы болып отырған жоқ. Мұндағы әңгіме 

баланың ішкі жан дүниесіне тереңдей ену, осыған байланысты тәрбие берудің, оқытудың, 

дамытудың түрлі жолдарын қарастыратын педагог, яғни әрекетшіл оптимизм жайлы. 

Төртіншіден, мұғалімнің бойынан адамға тән жақсы қасиеттердің барлығы – 

күлімсіреу, қаталдық, ұстамдылық, салмақтылық, сезімталдық, шынайылық, зияткерлік, 

тіл табысушылық, өмірге деген махаббат болуы керек. 

Ұстаздың осындай талпынуы аса маңызды. Ол – бұрыңғы және қазіргі заманғы 

ұрпақтардың рухани құндылықтары мен бала арасындағы дәнекерші. Осы құндылықтар, 

білім, моральды-этикалық нормалар балаларға дейін стерильді түрде жетпейді, керісінше 

мұғалімнің тұлғалық қасиеттері мен олардың бағасын аңғартады. Адамгершілік қасиеттері 

бар ұстаз балаларды білімге үйрете отырып, сонымен қоса, оларға өзінің мінез-құлқы 

арқылы ықпал етіп, балалардың көз алдында адамгершіліктің ең жоғарғы үлгісі болып 

көрінеді. Бала үшін мұғалімсіз білім жоқ, тек ұстазына деген махаббаты арқылы ғана бала 

білімнің қызықты әлеміне аяқ басады, қоғамның моральды құндылықтарын игереді. Кіші 

жастағы оқушылар үшін ең беделді адам – ұстазы. 

"Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға" ,- демекші ұстаз қоғамның тәрбиешісі. 

Ұстазы қандай болса , халқыда сондай болады. Ұстазы жақсының, ұстамы жақсы-деген 

бар емес пе? Сондықтан болашақ ұстаздар оқушыға тек білім ғана беріп қоймай, 

тәрбиеменде сусындатып, саналы ұрпақ тәрбиелеп шығарайық. 

Егеменді еліміздің ертеңгі тізгінін ұстар иесі бүгінгі жас ұрпақ. Егеменді еліміздің 

еңсесі енді көтеріліп , тәуелсіз ел атанып, төбемізге ту тігіп, тіліміздің мәртебесі артып, 

әлемге атымызды танытып жатқан кезеңде ұлттың, елдің болашағы – жас ұрпақ 

тәрбиесіне де мықты көңіл бөлінуі қажет.Осы егеменді, тәуелсіз Қазақстанда өркениетке 

бастар жолдың бастауы – мектеп десек, мектептің басты тұлғасы, жүрегі – мұғалім. 

Мектеп жұмысы мен оқушы жетістіктерін өрістетудегі негізгі тұлға – ұстаз болғандықтан, 

ал сол ұстаз заман талабына сай болуы үшін әрқашан ізденуді, білімдерін жетілдіруді, 

жан-жақты, білікті болуды талап етеді.Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уарт жай 

мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім 

шабыттандырады деген екен. Ал XXI ғ. нағыз ұстазы қандай болмақ, қазіргі заманда 

Егеменді еліміз тәуелсіз жеріміздің болашағы жас өсіп келе жатқан ұрпақ қолында. Сол 

ұрпақты тәрбиелеуде ұстаздар сан түрлі әдіс тәсілдер қолдануда. Мұғалім сабақта әдіс 

тәсілдерді пайдалана отырып, балалардың ұсыныс пікірлерін еркін айтқызып, ойларын 

ұштауға және өздеріне деген сенімін арттыруға мүмкіндік туғызып отыру қажет. Әдіс – 

тәсілдер арқылы өткізген әрбір сабақ оқушылардың ойлануына және қиялына негізделіп 

келеді, баланың тереңде жатқан ойын дамытып оларды сөйлетуге үйретеді. Түрлі 

әдістемелік тәсілдер пайдалану арқылы қабілеті әртүрлі балардың ортасынан қабілеті 

жоғары баланы іздеп, онымен жұмыс жасау, оны жан жақты тануды ойлап, оқушылардың 

шығармашылық деңгейін бақылап отыру әрбір мұғалімнің міндеті. 
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МЕТОД ПРОЕКТОВ КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ 

 

Метод проектов как один из методов обучения, существующий уже более века. Он 

предусматривает обязательное наличие проблемы, требующей исследования. Это 

определенным образом организованная поисковая, исследовательская деятельность 

учащихся, индивидуальная или групповая, которая предусматривает не просто 

достижение результата, оформленного в виде конкретного практического выхода, но 

организацию процесса достижения результата. Этот процесс должен быть достаточно 

технологически проработан, с тем, чтобы создать для учащихся ситуацию, которая 

стимулирует их к совместной поисковой познавательной деятельности. Есть в нем хорошо 

понятная педагогическая идея, содержательное методическое начало, есть 

привлекательные психологические моменты. 

Структура исследовательского проекта: 

-титульный лист работы, содержание, введение, основная часть, исследовательская 

часть, заключение, список использованной литературы и интернет ресурсов, приложения. 

Введение раскрывает значение и актуальность выбранной темы, состояние 

изучаемых вопросов и необходимость проведения исследования. В нём формулируются 

цель работы, её основные задачи, указывается объект и методы исследования, 

теоретическая и методологическая основа. 

Под актуальностью темы понимается её теоретическая и практическая значимости. 

При формулировании цели и задач исследования необходимо исходить из того, что в них 

описываются как теоретические, так и практические результаты работы. Главная цель 

характеризует итог исследовательского проекта в целом, вклад, вносимый в разработку 

теоретического и практического аспектов обозначенной проблемы. Задачи 

конкретизируют содержание цели исследования, характеризуя промежуточные итоги 

работы. 

В соответствии с поставленной целью в индивидуальном проекте выделяют задачи, 

которые перечисляются в повелительной форме: систематизировать…, изучить…, 

описать…, установить…, выяснить…, обосновать…, проанализировать…, разработать…, 

предложить… и т.д. 

Формулировки содержащихся во введении актуальности, цели и задач работы, 

научной новизны и практической значимости должны быть чёткими и не иметь двояких 

толкований. 

Описанию решений, указанных во введении целей и задач посвящается всё проекта, 

поэтому в каждой части проекта должна решаться та или иная задача исследования. 

Во введении должны быть указаны использованные в работе над проектом методы 

исследования. 

Теоретической и методологической основой при работе над проектом могут 

послужить научные труды отечественных и зарубежных учёных в области исследуемой 

проблемы. 

В конце введения можно раскрыть структуру работы, т.е. кратко описать перечень её 

структурных элементов и обосновать последовательность их расположения. Объём 

введения не должен превышать 1-1,5 страниц. 

Основная часть должна состоять из одного или двух разделов. 

Первый раздел носит теоретический характер. В ней автор определяет 

методологические и теоретические основы исследуемой проблемы. Для этого: изучает и 

делает обзор по изучаемой теме; рассматривает представленные в литературе точки 
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зрения учёных по изучаемому вопросу, выявляет противоречия, критически оценивает 

представленные взгляды на освещаемый вопрос. В ходе такого размышления 

формируется собственная точка зрения на предмет и объект исследования, приобретаются 

навыки подбора аргументов для доказательства своих позиций по тем или иным вопросам. 

Первый раздел исследования может содержать 2-3 теоретических вопроса, в 

которых: 

- раскрываются сущность и значимость поставленной проблемы; 

- даётся обзор литературных источников, касающихся темы исследования, 

обобщается отечественный и зарубежный опыт по исследуемой тематике, обосновывается 

возможность его применения для решения поставленной проблемы. 

Объём первого раздела 3-4 страницы . 

Второй раздел содержит 3–5 страниц текста и носит экспериментальный 

(исследовательский характер) характер. 

При изложении материала делаются ссылки на литературные источники путём 

указания в квадратных скобках их номера в списке литературы и страниц, с которых 

заимствованы цитаты или цифровой материал, например: [5, с. 77]. При произвольном 

изложении принципиальных вопросов достаточно указать номер источника, например: 

[5]. 

При работе над исследовательским проектом допускаются промежуточные выводы, 

которые формируются по итогам написания разделов работы. Вывод по разделу не 

подлежит обособлению и представляет собой его заключительный абзац, в котором в 

тезисной форме излагаются полученные автором результаты. 

При формулировке выводов по разделу проекта целесообразно использовать 

речевые конструкции: в работе систематизировано…; установлено…, предложено…, 

исследовано…, выявлено…, сформулировано…, разработано…, сформировано… 

Заключение (1-1,5 страницы) содержит краткие выводы по результатам 

проведенного исследования. В выводах кратко, но чётко отражаются ключевые 

положения каждого раздела индивидуального проекта, уделяется внимание решению 

поставленных задач и целей исследования. 

Список литературы и интернет ресурсов включает источники информации, которые 

ученик прямо или косвенно использовал при подготовке и выполнении 

исследовательского проекта. Литературные источники указываются в алфавитном 

порядке. 

Общее количество источников должно быть не менее 7, при этом на 50% из них 

должны быть ссылки в тексте работы. 

Приложения могут включать графики, схемы, рисунки, таблицы, копии документов 

и другие необходимые данные. Они располагаются в порядке их упоминания в тексте и 

служат для иллюстрации отдельных положений исследуемой проблемы или являются 

результатом предлагаемых автором рекомендаций. Приложений может быть не более 10 

страниц. 

Текст индивидуального проекта необходимо излагать от первого лица (мною, по 

моему мнению ), группового проекта от множественного лица: нами, по нашему мнению, 

на наш взгляд и т.д. Изложение материала должно быть последовательным, логичным и 

творческим. Пересказывать учебники, учебные пособия, другую специальную литературу 

не следует. Особое внимание следует обращать на «переходы» от одного раздела к 

другому, а внутри них – от вопроса к вопросу. 

Изложение вопросов, при необходимости, должно иллюстрироваться таблицами, 

графиками, диаграммами, схемами. Наличие иллюстраций свидетельствует о высоком 

качестве проработки автором изучаемой проблемы и помогает лучше воспринять 

материал. Содержание иллюстрированного материала должно быть понятно без 

обращения к тексту работы. 
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Общий объём работы должен быть не менее 12 и не более 15 страниц. В 

нормируемый объём не входят титульный лист, содержание, список использованной 

литературы и интернет ресурсов, приложения. Объём ниже нормы предполагает, что 

ученик не владеет достаточным количеством информации для обоснованных выводов по 

исследуемой тематике, а превышение объёма говорит о неумении сортировать и обобщать 

информацию. 

Сценарный проект. Например, сценарий праздника «В математике есть своя красота, 

как в живописи и поэзии», «Земляки-математики». 

По предметно-содержательной области: 

монопроект в рамках одной области знания; 

межпредметный проект. 

По продолжительности проекта: 

мини-проекты (20 минут на одном уроке); 

краткосрочными (небольшие проекты могут быть разработаны на нескольких уроках 

(3-6) по программе одного предмета или междисциплинарные); 

недельные; 

средней продолжительности (один — два месяца); 

долгосрочные (до года). 

В нашей школе уже третий год существует научное общество учащихся «НОУ». 

Руководит этим обществом по предметам ЕМЦ Шабельник Е.С., учитель математики, по 

предметам ОГ Гламазда О.В. учитель английского языка. На открытии научного 

общества в сентябре обычно проводится мастер класс или семинар по работе над 

исследовательским проектом. На осенних и зимних каникулах стало доброй традицией 

проводить научно- исследовательскую конференцию учащихся ( в школе ) , а потом и в 

городе . В ноябре на каникулах в ZOOM прошла предварительная защита проектов в 

школе , где члены комиссии   выслушали детей и дали рекомендации по дальнейшей 

работе . 

Пять лет мои ученики занимаются долгосрочными проектами по математике. В 

течении последних 5 лет выполнено много работ, и многие работы заняли места в городе 

и международных конкурсах : 

«Помощь математики в ремонте », Казанина Елизавета,7 класс, 1 место в городе 

Сарани, 2016 год 

« Собери ребенка в школу», 2017 год , Кузьмина Элеонора , 3 место в городе Сарани 

« Подсобное хозяйство: да или нет ?, 2020 год , Коваленко Вераника, 3 место ,в 

городе Сарани , 

« Подсобное хозяйство: да или нет ?», 2020 год , Коваленко Вераника, 8 класс 1 

место международный конкурс научно-исследовательских работ и проектов юных 

исследователей « ASIA EDUCATION», город Нур-Султан. 

« Помогу в ремонте «, Тимошина Яна, 6 А класс, грамота за «Лучший проект» в 

Малой Академии наук города Караганды . 

« Постройка жилого дома без внутреннего обустройства», Кудинов Владислав и 

Меньшиков Григорий , 2 место в городе Сарани 

« Помогу в ремонте», Гордеева Валерия , 6 А класс, диплом 2 степени в 

региональном конкурсе учебно-исследовательских работ 1-го уровня в рамках 52 научно- 

практической конференции Малой академии наук РК. 

Заключение 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что проектная деятельность 

предполагает сотрудничество и партнерство педагогов и детей, что способствует 

созданию психологического комфорта в ученическом коллективе. 

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, у нас много планов и проектов. 

Я уверена, что мы сможем достичь новых высот. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

В педагогической литературе авторы выделяют свыше полусотни относительно 

самостоятельных, по их мнению, направлений педагогической диагностики. Разобраться и 

теоретикам, и педагогам-практикам в этом необходимо, чтобы определить, какие 

специфические условия и требования должны выполняться и в каком объёме в процессе 

практической диагностики. Педагогическая диагностика может представлять собой 

целостную систему только в том случае, если она будет охватывать все основные аспекты 

образовательных процессов. Это означает, что в её сферу должны быть включены: 

учебно-познавательная деятельность школьников, их развитие, воспитанность; система 

профессиональной педагогической деятельности и управления системой в различных 

подсистемах образования; система социального окружения образовательной системы, ее 

подсистем и образовательных учреждений; социально-психологические явления, 

определяющие (в качестве относительно автономных факторов) условия и 

результативность педагогической деятельности [1, с. 27]. 

Поэтому при всей масштабности проводимых ныне исследований имеется насущная 

потребность организации научного поиска по ряду новых, приоритетных направлений [2, 

с. 32]. 

Разумеется, круг актуальных психологических и педагогических проблем 

значительно шире, что требует значительного расширения экспериментальных работ. 

Основные задачи педагогической диагностики — изучение и оценка: уровня 

профессиональной подготовленности и компетентности педагогов, методической и 

технической обеспеченности учебно-воспитательного процесса, профессиональной 

компетентности и организационно-управленческой деятельности руководства учебных 

заведений и органов управления образованием. 

Ключевая проблема развития - концептуализация диагностики с педагогических 

позиций и адаптация разнообразного и разнокачественного инструментария к специфике 

профессионально-педагогической деятельности, например, задачи самодиагностики 

профессионализма преподавателя или директора учебного заведения, задачи 

самоаттестации образовательного учреждения или экспертизы инновационных проектов 

[3, с. 47]. 

Все тенденции общественной жизни - и позитивные, и негативные - отражаются в 

жизни учебных заведений. Самый талантливый преподаватель не сможет эффективно 

работать, если будет игнорировать социальное окружение, его позитивные и негативные 

влияния на школьников. Поэтому одним из необходимых направлений системы 

педагогической диагностики стала социально-педагогическая диагностика [4, с. 257]. 

Многообразие и сложность социально-психологических факторов воспитания и 

образования требуют социально-психологического подхода к педагогике. Этот подход как 

бы «наслаивается» на многие педагогические проблемы. 

Широкая и активная разработка социально-психологических проблем образования с 

позиций педагогической диагностики становится залогом реальной демократизации 

https://multiurok.ru/files/doklad-metod-proektov-na-urokakh-matematiki.html
http://tambarschool.ucoz.ru/ispolzovanie_metoda_proektov_na_urokakh_matematiki.pdf
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системы образования, так как в социальной психологии отражаются все тенденции и 

сегодняшнего, и завтрашнего развития личности, образовательного учреждения, 

общества. 

Для развития педагогической диагностики необходима активная методологическая 

работа и массовое внедрение её результатов (принципов, показателей, методик) в 

практику учебно-воспитательного процесса. Стихийное внедрение отдельных методик без 

достаточного теоретического осмысления этапов процедур и принципов 

диагностирования порождает ошибки при сборе и анализе информации, следовательно, и 

в принимаемых управленческих и методических решениях [5, с. 10]. 

Умение разбираться в основных ключевых вопросах теории педагогической 

диагностики - в её этапах, значении взаимосвязанных последовательных процедур, в 

основных принципах диагностирования - позволит преподавателю-практику и психологу 

действовать осознанно и профессионально. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

Естественнонаучное образование базируется на формировании представлений и 

понятий о естественнонаучной картине мира как глобальной модели природы, а также 

передачи подрастающему поколению эмпирического опыта познания мира, отражающей 

целостность и многообразие мира в соответствии с основными концепциями 

естествознания, понимание принципов преемственности в изучении природы. 

Для учащихся младших классов естественнонаучное образование это способ 

решения важных для них проблем образования, выбора и расширения круга общения, 

жизненных ценностей и ориентиров профессионального самоопределения. Его ценность 

заключается в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования и 

помогает детям в личностном самоопределении, способствует реализации и знаний, 

которые были получены прежде. 

Знания в наиболее общем виде характеризуются как проверенный общественно- 

исторической практикой и удостоверенный логикой результат процесса познания 
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действительности, адекватное ее отражение в сознании человека в виде представлений, 

понятий, суждений, теорий. 

В естественнонаучном образовании знаниям принадлежит исключительно важная 

роль. Ведь только на основе знаний можно убедить учащихся в необходимости бережного 

и рационального использования природных ресурсов, сформировать у школьников 

подлинно ответственное отношение к природе [1, с. 25]. 

Эмпирические знания опираются на наглядные представления и выражают внешние 

особенности объектов и явлений. Вырабатываются в процессе наблюдений, при 

сравнении природных объектов и представлений о них, что позволяет выделить 

одинаковые, общие свойства. Необходимым средством фиксации эмпирического знания 

является термин. Конкретизация эмпирического знания состоит в подборе иллюстраций, 

примеров, входящих в формально выделенный класс объектов. 

Из вышесказанного вытекает вопрос: «Что же такое факты?». Факты - конкретные, 

единичные сведения о событиях, явлениях, предметах, фрагменты описательной 

информации непосредственно воспринимаемые события или явления реальной 

действительности. Совокупность фактов образует основу для выдвижения гипотезы 

создания теорий. Естественнонаучные факты весьма многообразны, что соответствует 

многообразию изучаемых объектов и явлений. К их числу относятся: географическая 

номенклатура, данные о величине, структуре, составе, свойствах, динамике природных 

объектов и явлений. 

Факты являются самым простым видом знания. Они составляют описательную часть 

содержания предмета. Большинство фактических сведений играют вспомогательную роль, 

и школьная программа не требует их запоминания. 

Различают три уровня усвоения фактов: 

- бессистемное выделение фактов; 

- последовательное перечисление фактов; 

- установление связей между фактами. 

О сознательном усвоении фактического материала можно судить по тому, что 

учащиеся приводят его самостоятельно, подтверждая высказанные теоретические 

положения либо делая на этой основе соответствующие выводы. 

Представления – чувственные образы, которые возникают на основе припоминания 

ранее воспринятых объектов и явлений или продуктивного воображения. В зависимости 

от формы создания представлений разделяют образы памяти и воображения. Первые 

формируются на основе непосредственного восприятия органами чувств объекта или его 

воображения. Образы воображения констатируются без непосредственного восприятия 

объекта в процессе мыслительной деятельности, при чтении или слушании описания 

объекта. 

Во всяком представлении обобщено и закреплено все то, что личностно значимо, 

эмоционально окрашено и органично связано с непосредственной практикой, опытом 

конкретного человека. Этими обстоятельствами и объясняют особое значение 

представлений для образования, воспитания и развития ребенка, их особое значение для 

формирования у него ответственного отношения к природе. 

Всякое представление является формой индивидуального чувственного отражения, 

неразрывно связанной с понятиями, опосредованной языком, наполненной общественным 

содержанием. Представление постоянно связывает значение и смысл понятий с образом 

вещей, но в то же время дает возможность сознанию свободно оперировать чувственными 

образами предметов. 

Начальная школа дает основу всему систематическому обучению в дальнейшие 

годы. Поэтому при всем существующем многообразии видов и систем обучения, перед 

начальной школой стоит задача прежде всего развития ребенка, и, в частности, развития 

его умственных способностей. Большинство педагогов отмечают, что в процессе обучения 

учащиеся должны не только приобрести определенную систему знаний, умений, навыков, 
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а также освоить такие методы, как анализ, синтез, абстрагирование, обобщение, и т. д. Это 

является очень важным, так как методы самостоятельного получения знаний, т. е. умение 

учиться, должно формироваться в процессе усвоения знаний. Ключевая роль в данном 

случае принадлежит системе подготовки: обучение ведет за собой развитие (Л. С. 

Выготский). Смена типа мышления в младшем школьном возрасте приводит к 

качественно новым особенностям умственного развития в подростковом возрасте. 

Следовательно, система обучения в начальной школе может и должна инициировать 

начальные стадии теоретического мышления и становления собственно учебной 

деятельности школьника [2, с. 50]. 

Считаем, что развитие элементов теоретического мышления может проходить при 

активном усвоении естественнонаучных теоретических знаний. Организованное 

ознакомление учащихся начального звена с природой способствует накоплению 

фактических сведений и первоначальных понятий, создает основу для дальнейшего 

систематического естественнонаучного образования. Непродуманность обучения основам 

естествознания в начальной школе отрицательно сказывается на успешности обучения 

естественным дисциплинам в старших классах. Таким образом, формирование системы 

научно обоснованных знаний дидактическими средствами предмета «Естествознание» 

является актуальным. Авторский коллектив программы полагает, что главным способом 

познания природы для школьников начального звена должен стать исследовательский 

подход. В его основе лежит поисковая ориентация, а основной целью является освоение 

знаний учащимися благодаря развитию своего непосредственного опыта. Процесс 

обучения должен учитывать противоречивые требования. С одной стороны, 

опосредованный метод обучения позволяет быстро ознакомить учащихся с большим 

объемом абстрактных знаний, с другой – учащиеся, в силу возрастных особенностей, не в 

состоянии усвоить предлагаемый материал. 

В деятельности учителя начальной школы актуально сочетание со следующими 

факторами: 

1) особенности мышления младших школьников. У учащихся младших классов 

доминирующим является конкретно-образный тип мышления, который основан на 

непосредственном восприятии; 

2) наблюдение учащихся. Невозможно организовать непосредственное наблюдение 

учащихся. К примеру, знакомство учащихся с горной местностью, пустыней и др. 

3) не способность учащихся выделить существенные признаки наблюдаемого 

явления или объекта. 

Учащиеся младших классов воспринимая явления природы постоянно сталкиваются 

с трудностями, когда встает вопрос о рассказе тех или иных признаков. В связи с этим, 

учащихся надо обучать не только видеть, но и уметь рассказывать об объектах видя их 

изображения. Уметь описывать словесно, это означает, что уметь находить не только 

существенные, но и второстепенные признаки. Для того, чтобы учащийся правильно 

находил существенные признаки объектов, учителю необходимо предлагать подобные 

задания чаще обычного. Если предлагаемый рисунок будет правильно отражать сущность 

предмета, то у школьников сформируются правильные представления о нем. 

Наглядное выражение существенных признаков связывает образ с понятием, делает 

его носителем общего понятия. Главным условием целенаправленного обучения учащихся 

является сочетание демонстрации объекта с пояснением учителя. Это обеспечивает 

формирование у учащихся четкой взаимосвязи между образом объекта и словом [3, с. 17]. 

На уроках естествознания очень важным является демонстрация опытов, благодаря 

чему учащиеся полноценно осваивают новый материал. Кроме того, успешному 

формированию естественнонаучных представлений способствует опора на раннее 

сформированные понятия. К примеру, формируя понятие о природных зонах, необходимо 

использовать понятия и представления о тех, или иных местностях раннее изученных. 



105  

Следовательно, формирование и развитие системы естественнонаучных знаний 

является длительным процессом. На протяжении всего периода обучения естествознанию 

расширяются и углубляются раннее изученные понятия и представления, которые 

являются основой для изучения новых. 
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СЕКЦИЯ №2. ӘЛЕУМЕТТІК-ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ЖӘНЕ 

ҚҰҚЫҚ 

СЕКЦИЯ№2. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ПРАВО 

 

Айтқұлова Алтыншаш - №35 И.Павлов атындағы мектеп мұғалімі 

 

ЖҮСІПБЕК АЙМАУЫТОВ ӘДЕБИЕТ СЫНШЫСЫ 

 

Ұлттық сөз өнеріне, оның өрісті өркендеуіне өлшеусіз үлес қосқан – Жүсіпбек 

Аймауытов әдеби мұра мен оны зерттеу ісіне, тарих пен таным арнасына, сын мен сыншы 

сипатына биік талап, жоғары жауапкершілікпен қарады. Өз еңбектерінде бұл бағыттарға 

адалдық танытты. 

Ж.Аймауытов шығармашылығының арналы саласын әдеби-сын еңбектері құрайды. 

Абайдың ақындық әлемі //«Абайдың өнері һәм қызметі», «Абайдан соңғы ақындар»//, 

Мағжанның мұра-мирастары //«Мағжанның ақындығы туралы»//, театр табиғаты мен 

тағылымдары //«Қалыбек әртіс», «Сауық кеші», «Театр кітабы туралы»//, сөз өнерінің 

сырлары //«Әдебиет мәселесі», «Көркем әдебиетті саралау», «Әдебиет мұралары»//, әдеби 

мұра мен оны зерттеудің түйінді тұстары //«С.Торайғырұлының сөздерін жинау 

науқанына ат салысыңыздар», «С.Торайғырұлының жиналған сөздері»//, т.т. әдеби- 

сын еңбектерінде ұлттық мұрат пен руханият ісінің көкейкесті мәселелері, талант 

табиғаты мен дара дарынның сырлы сипаттары, көркемдік құпиясының мың сан иірімдері 

терең танылады. Сондай-ақ ұлттық сөз өнерінің көкейкесті мәселелері, ақындық өнердің 

тарихы мен тағылымдары, сахналық туындылардың табиғаты мен жекелеген тұлғалардың 

тағдыр-талайлары да кең көлемде сөз етіледі. Ең негізгісі, ұлттық сөз өнерін бар асылдан 

да жоғары қояды, ондағы ел өмірі мен тарихына, тағдыры мен тағылымына құрметпен 

қарайды [1. 110-290]. 

Ж.Аймауытовтың әдеби-сын еңбектері арасында – Абай әлеміне айрықша мән- 

маңыз беріледі. Айталық, «Абайдың өнері һәм қызметі» атты мақаласында ақын өмірі мен 

шығармашылығына, ақындық мектебі мен оның айналасына, басты ерекшеліктеріне мән 

береді. Абайдың үлкен мақсат пен дарын иесі, ой мен сөзден сыр іздеген бітімі бөлек 

талант екендігі танылады. Ұлт мұраты мен руханияты туралы толғам-толғаныстарын кең 

көлемде ашады. Ақын ақиқаты, талант табиғаты мен тағылымы былай білдірілген: 

«Абайдың қиялы шалымды, ойы терең, ақыл-білімінің әр тарауынан көкірегінде асыл 

қазынасы көп. Сол көп қазынаны барлық ырғағы, нәзік сипатымен қазақтың ұстармаған, 

ысылмаған жуан тілімен биязы ғып шығаруы әрі ақындығы, «қызыл тілді шешендігі» ... 

Абайдың істеп кеткен қызметі әдебиетімізге асыл іргетас. Бұл асыл іргенің үстіне 

салынатын ілгері қазақ әдебиетінің дүкені көрікті, көрнекті болуына лайық». 

Мақала авторы Абай әлемін нақтылы туындыларын сөз ету негізінде жан-жақты 

ашады. Ақындық өнердің бастау арналарына, көркемдік мұрат пен шеберлік сырларына, 

тіл мүмкіндіктеріне кең орын береді. «Өнер алды – қызыл тіл» сипаты, көркемдік 

құпиясы, асыл сөздің құдірет-қасиеттері алуан салыстыру, талдаулар арқылы жүйелі 

жеткізіледі. Абай мұрасы, өлеңдегі өмір өрнектері, сөз сыры мен сипаттары кезең-уақыт 

шындықтары тұрғысынан байыпты сараланады. Абайдың сөз өрнегі, көркемдік әлемі, 

руханият ісіне қосқан үлесі жан-жақты айқындалады. Көркемдік көкжиегіне, өлең өнер 

өлшемдеріне, ой-сөз жүйесіне кең орын беріледі. Абай ақиқаты, ақын айтқан ұлт мұраты 

мен тарих-таным төңірегіндегі өрнекті ойлар мен толғамды толғаныстар жан-жақты 

ашылады. Қысқасы, Абай әлемі мен оның өлең өнері – ұлт тарихы мен руханиятындағы 

айрықша құбылыс екендігі кеңінен көрсетіледі. Таным өлшемі айқындалады. Ақын әлемі, 

сөз сыры ашылады. 

«Абайдан соңғы ақындар» атты мақалада ұлттық поэзияның жай-күйі, даму бағыт- 

бағдарлары мен көркемдік мұраттары, өзіндік өзгешіліктері сөз етіледі. Өлең сөзге 

қойылатын талап-шарттар мен өлеңші төңірегінде көзқарастар білдіреді. Өлең-өнердің 
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дамуы мен ондағы жаңашылдық сипаттарға Абайдың, «Қазақ» газетінің әсер-ықпалы 

болғаны кеңінен көрсетіледі. Өлең өрісі мен өресі, «сезімге әсер беретін суретті өлеңдер» 

– Мағжан, Міржақып, Сұлтанмахмұт пен «сырты төгілген, сұлу, тілі кестелі, анық, 

халықтың ұғымына, оқуына жеңіл» – А.Байтұрсынов, С.Дөнентаев, Ш.Құдайбердиев, 

Б.Өтетілеуов шығармашылығына зор маңыз беріледі. «Әдебиет бақалшының қоржыны 

емес» екені де назардан тыс қалмайды. Қысқасы, Абайдан кейінгі ақындар әлеміндегі 

артық-кем тұстардың бары, жүйелі сөз етіледі. Сонымен бірге қазақ сөз өнері, ақын әлемі, 

өлең-мұра сипаттары кеңінен көрсетіледі. Талант табиғаты мен тағылымына мән беріледі. 

Бастысы, әрине ақын әлеміне еркін еніп, одан кейінгі сөз өнерінің белесті кезеңдеріне, 

көркемдік таным арналарына ден қояды. Ақын мен өлеңші сыры ашылады. Ортақ мін, 

кемшіліктер көрсетіледі. «Әдебиетімізге жақсы өлең, шын ақынның сөзі көрік беріп, 

күшейте алады» деген қорытындыға келеді. Өлеңнің өрнекті де өрісті, көркем де келісті 

сипат алуы негізгі назарда болады. Әдебиет – ардың айнасы, көңілдің сәулесі, жан-жүрек 

толғаныстарының мәнді, нәрлі көріністері екендігі кеңінен көрінеді. Сөз өнері мен өрнегі 

басты нысана етіледі. Талант табиғаты айқындалады. Еңбек сипаттары мен шабыт 

шалқары шығармашылық шыңы ретінде көрсетіледі. Маңыздысы, Абай мен оның 

айналасы, ақындық өнердің өзіндік ерекшеліктері, өлең сөздегі сыр мен сымбат үйлесімі, 

сезім мен сүйіспеншіліктің мөлдір шықтай тамшылары терең тебіреністермен табиғи 

жеткізіледі. Ақын мұраты, оның өрісті өнері мен өрнекті үлгі-өнегелері кең көлемде 

көрсетіледі. Абай мұрасындағы ел-жер, өмір-тұрмыс, еңбек-уақыт шындықтары – адам 

әлемі, келелі келешек хақындағы толғам-толғаныстармен байланыста беріледі. 

Ал «Әдебиет мәселесі», «Әдебиет мұралары», «Көркем әдебиетті саралау» сынды 

мақалаларда қазақ сөз өнерінің табиғаты, арғы-бергі тарихы мен тағылымдарына кең орын 

беріледі. Айталық, алғашқы мақалада «әлеуметтің зор құралы – әдебиеттің» мұрат- 

міндеттері сөз етіледі. Қазақ әдебиетінің төңкерістен бұрынғы бағыттары мен орын- 

үлестері, күнгейі мен көлеңкелі тұстары кеңінен сараланады. Ал, «Көркем әдебиетті 

саралауда» төңкерістен кейінгі қазақ сөз өнерінің белгі-ерекшеліктері, артық-кем тұстары 

жан-жақты қозғалады. Әдебиеттің халықтық мұраты, көркемдік-эстетикалық қуаты, 

рухани нәрі нақтылы көрсетіледі. Халықтық сипаты, көркемдік қайнарлары айқындалады. 

Басты мұраты, мәні ашылады. 

«Әдебиет мұралары» сөз өнерінің қыр-сырын, мұрат-міндеттерін айқындаумен бірге 

оны қамқорлыққа алу, басты орындары арқылы көпшілікке жеткізу, жинап-жүйелеу 

мәселелерін кеңінен қозғайды. «...Мәдениет мұрасы тарихымызға бір олжа салса, әдебиет 

мұрасы он олжа салды» деп оған қамқорлықты күшейту көзделеді. Халық әдебиетін 

жинау, бастыру мәселелері кеңінен қозғалады. Ел әдебиетінің мән-мазмұны ашылады. 

Оны жинап, жариялау ісіне мұқияттылық, зерделілік, жанашырлық қажеттілігі баса 

көрсетіледі. Әдеби мұра – ел қазынасы, қалың көптің ортақ игілігі екендігі басты назарда 

тұрады. Автор халық әдебиетіне жанашырлық пен жауапкершілікті күшейту – елдік 

мұратқа адалдықты, рухани құндылықтарға қамқорлық пен құштарлықты танытады 

дегенді айқын аңғартады. Ұлт мұраты, елдік мәселесі, мәдени-рухани құндылықтар әдеби 

мұра мен оны зерттеу ісіне қатысты қозғалады. Әлеуметтік мәні ашылып, көркемдік- 

эстетикалық қуаты еселеп арта түседі. Елдік мұрат пен руханият ісіне, халық 

мұрасындағы тарих пен таным арналарына, өмір-тұрмыс сырларына, дәстүр өнегелеріне 

ерекше мән беріледі. Әдеби мұра ел қазынасы, ұлттық тарих пен руханияттың қымбат 

жауһар-жәдігерлері ретінде жоғары бағаланады. Ұлт пен ұрпақтың, тарих пен танымның 

қымбат қазыналары қатарына жатқызылады. Әдеби-тарихи құндылықтары, мәдени- 

рухани мәні кеңінен қозғалады. Бастысы, әрине әдеби мұра мен оны зерттеудің түйінді 

тұстары, халық қазынасының руханият әлеміндегі орны, ұлт пен ұрпаққа берер тағылым, 

сипаттары тереңнен қозғалып, байыпты сараланады. 

Ж.Аймауытов әдеби сын еңбектерінде («Қалыбек әртіс», «Қазаққа пайдалы жас 

талап», «Тәрбие», «Театр кітабы туралы», «Ән-күй жайында», «Тіл туралы», «Сауық 

кеші» т.т) ұлттық мұрат пен ұрпақ қамы, адам еңбегі мен өнегелі үрдістері, сахна өнері 
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мен оның көрнекті өкілдері, тіл туралы толғам-толғаныстар кең орын алады. Аталған 

мақалалардың қай-қайсысында да елдік мұрат-мүдде, ұлттық құндылықтар мен руханият 

ісінің түйінді тұстары, талант табиғаты мен тағылымдары, көзқарас пен қолтаңба мәнері, 

шеберлік пен шешендіктің сыр-сипаттары кеңінен көрініс береді. Ең бастысы, әрине 

Ж.Аймауытов ұлттық құндылықтар мен руханият ісіне қатысты мәселелерді кеңінен 

қозғайды. Өмір, уақыт шындықтарын негізгі назарда ұстайды. Артық-кем тұстарды анық 

та, ашық айтады. Кедергі-кемшіліктерден арылу жолдарын көрсетеді. Ортақ мұрат, келелі 

мәселелерді алға тартады. Нәтижесінде, сөз жоқ ұлттық мұрат пен руханиятқа қатысты 

көкейкесті мәселелерді уақыт биігінде, талап деңгейі тұрғысынан танып, жіті 

таразылайды. Автор ізденісі мен көзқарастарынан, таңдау мен талдау мәдениетінен, 

саралау мен салыстыруларынан еркіндік те, тереңдік те танылады. Тақырып табиғатына 

ену, елдік мұраттарға назар аудару, мәдени-рухани құндылықтарды жоғары бағалау, 

көркемдік қайнарларына ден қою – Ж.Аймауытовтың әдеби-сын еңбектерінде кеңінен 

көрінеді. Осы реттен келгенде, Ж.Аймауытовтың білікті әдебиетші, сындарлы 

сыншылығын академик С.Қирабаев тап басып таниды: «Жүсіпбек – өз заманының белгілі 

сыншысы болған, әдебиет мәселелеріне қатысты көптеген ой-пікір қалдырған жазушы. 

Оның мақалаларынан, хаттарынан, тіпті көркем шығармаларының ішінен де автордың 

жазу өнері жайлы, оның ерекшеліктері туралы, суреткердің психологиялық, 

творчестволық сипатын түсінудің принциптері жайлы қызықты ойлар кездеседі. 

Әдебиеттің жаңа дәуірдегі міндеттерін түсіне білген жаңа көзқарасты қаламгер ретінде ол 

сөз өнеріне, оның өкілдеріне тың міндеттер артты. Олардың ішінде белгілі бір дәуір 

әдебиеті дамуына арналған шолу да, жеке ақынның шығармашылық бетін анықтауға 

құрылған портрет те, рецензиялар да кездеседі. Бірсыпыра қызықты ойлар жазушы 

хаттарында да орын алған» [2.182]. 

Бұл тұста еске алар жайт – Ж.Аймауытов өз уақытында ұлт руханиятына қатысты 

мәселелердің бәрі-баршасына жіті назар аударған-ды. Ұлттық құндылықтарға, әдеби 

үдеріске, сын мен сыншы жайына да айрықша мән берген. Басты мәселелерге, соның 

ішінде әдебиет қозғалысына, ақын-қаламгерлер шығармашылығына көзқарас- 

ұстанымдарын, ой-пікірлерін ашық, айқын білдірген. Дәйек-дерек көздерін орынды 

қолданған. Талдау мәдениетінен, саралау сипаттарынан жан-жақтылық, тереңдік тәрізді 

белгілер кеңінен көрініс береді. 

Ж.Аймауытовтың әдеби-сын еңбектерінде ұлттық тарих пен оның тағылымдары, 

қоғамдық-кезеңдік көріністер, мәдени-рухани құндылықтар, тәлім-тәрбие ісінің мың сан 

иірім-сырлары кең орын алады. Танымал тұлғаның әдеби-сын мұрасы – ұлттық сөз 

өнерінің көркемдік көкжиегін, мәдени-рухани деңгейін, танымдық-тағылымдық 

сипаттарын айқындай түседі. Болмысы бөлек, дарыны сирек тұлғасы, ерек қаламгерлігі де 

алуан қырларымен назар аудартады. 

«Мағжанның ақындығы туралы» (Ташкенттегі қазақ студенттеріне етілген баяндама) 

атты мақаланың орны бөлек. Мақала авторы бастапқы тұста М.Жұмабаев 

шығармашылығы, соның ішінде ақындық өнері хақындағы мақсат-мұраттарын қалың 

көпшілік алдына жайып салады: «Мағжанның ақындығын сынауға біліміміз, күшіміз 

кәміл жетеді деп айта алмаймыз: толық сынау үшін, оның алды-артын орап, өрісін 

арылтып шығарлық сегіз қырлы, негізді білім керек... 

Мағжанның өлеңдерін аса құндап, бұлдап жарыққа шығаратын Мағжаншылар да 

бар; іске алғысыз қылып, өртеп жіберу керек дейтіндер де бар; қысқасы Мағжанның қасы 

да, досы да бар, мақтаушылар нені біліп мақтап жүр. Оны тексеру біздің мақсатымызда 

жоқ. Біз шамамыз келгенше Мағжанға сын көзімен қарағымыз келеді. Сын көзі дегенде, 

біз ғылымның жолын тұтынуымыз керек. Мәдениетті жұрттар жазушыларын, ақындарын 

қай жолмен тексеріп сынаса, біз де сол жолды қолдануымыз керек» (Сонда, 144-145 бет). 

Ақындық өнер табиғатын, Мағжан мұрасын, ондағы өзгешеліктерді тап басып көрсетеді. 

Артық-кем тұстарына тоқталады. Көркемдік құндылықтар мен сырлы сипаттарды 

бөлекше атайды. Талантты туынды мен құнарлы қолтаңбаны, айқын көзқарас пен 



109  

рухани құндылықтарды жіті зерделейді. Мағжан мұрасының көпке ортақ сипаттарын 

саралап та, даралап та көрсетеді. Ақындық өнерін биік белеске көтереді. Әділ бағасы 

беріледі. 

Ж.Аймауытовтың «Мағжанның ақындығы туралы» атты мақаласы //«Лениншіл 

жас», 1923, №5// ұлттық сөз өнеріне, өлең-мұраға қояр талап-тілегімен мәнді болып 

табылады. Мақалада әдеби сынның мақсат-мұраттары, көркем туындыны танып- 

таразылаудағы шындық сырлары, өлең-өнердің өзіндік өрнектері айқындалады. Мағжан 

мұрасы, ондағы көркемдік мұраттар, ізденіс арналар, ой мен сөз жүйелері, тіл-стиль 

сипаттары кеңінен көрсетіледі. Ақын әлемі туып-өскен, тәлім-тәрбие алған орта, 

өнегесімен сабақтастықта сараланады. Ақындық мұрат, өнер өрісі Мағжан поэзиясымен 

сабақтастықта сөз етіледі. Мағжан мұрасын тану мен талдау тұстарында: «Қазақ 

әдебиетінде романтизм дәуірі аяқтануға Мағжан көмек көрсетті», «Сентиментализм әсері, 

әсіресе әйел теңдігіне арнап жазған өлеңдерінде ұшырайды», «Бейнешілдердің өлең жазу 

әдісін Мағжан қазақ әдебиетіне кіргізеді» деп түйін жасайды. Сонымен бірге: «...ақындық 

жүзінде Абайдан соңғы әдебиетке жаңа түр кіргізіп, соңына шәкірт ерткен, школ 

//мектеп// ашқан күшті ақын», «Мағжан сыршылдығымен, суретшілдігімен, сөзге 

еркіндігімен, тапқырлығымен күшті, маржандай тізілген, торғындай үлбіреген нәзік үнді 

күйімен, шерлі, мұңлы зарымен күшті... нәзік сезімнің ақыны» деп талант табиғатына 

енеді. Қалам қуатына, ой-сөз жүйесіне, сыр-сезім иірімдеріне мән береді. Біздіңше, автор 

ақын табиғатын терең ашады. Ақын мұраты мен ақындық өнер сипаттарына еркін енеді. 

Өлең өнерге, мұра-мирасқа байыпты ден қояды. Көркемдік құпиясына, сөз сыры мен ой 

орамдарына мән береді. Шындық шырағын ту етіп, ақын әлеміне, поэзия патшалығына 

батыл барлау жасайды. Ой-сөз жүйесін байыпты саралайды. Ақын мұраты, көзқарас- 

ізденістері мен көркемдік иірімдері, өзіндік өзгешеліктері өмір-уақыт шындықтарымен, 

кезең көріністерімен, тұрмыс сырларымен сәйкестікте сөз болады. 

Мақалада Мағжан туып-өскен, тәлім-тәрбие алған ортасы, «Ғалия» медресесіне 

қатысты білім-білігі, алыс-жақын елдердің әдебиет өкілдерінің (Байрон, Бальмонт, Блок, 

Гейне, Гете, Пушкин, Фет т.б) орын-үлестері кеңінен көрсетіледі. Ақынның ұлтшылдық, 

түрікшілдік бағыттағы ұстанымдары, елдік мұрат-мүдде жолындағы көзқарастары, 

әлеуметшіл-мәдениетшіл сипаттары, өлең-өнердегі орны, өзіндік өзгешеліктері жан- 

жақты ашылады. «Мағжан күшті ақын» деген қорытындыға келеді. Оның мәніс-мәнін, 

себеп-сырын әр қырынан ашып көрсетеді. Алдымен ақындық өнер, ақын мұраты туралы 

толғам-толғаныстарға енеді: «... әр адам, әр ақынның өрісі бірінші – заманға, екінші – 

туып-өскен әлеуметіне, үшінші – нәсіліне (тұқымына) байлаулы. Ақын ерікті-еріксіз өз 

заманының тонын кимеске, өз әлеуметінің мұңын жоқтамасқа, тілегін орындамаса әдді 

жоқ. 

Өзгелерден гөрі әлеуметтің мұңын баса жоқтайтын ақын болу керек. Өйткені, ақын 

қоғамның қарапайым тырна қатар топас мүшесі емес, өзгелерден сақ құлақты, сезгіш 

жүректі, сара ақылды, өткір қиялды мүше. Ақын өзгелердің сезбегенін сезеді, көрмегенін 

көреді, ойламағанын болжайды, тілі жетпейтінін айтып береді. Әлеуметтің өз табының 

қатарға кіріп, ер жеткені кейін қалып, кер кеткені өзгеден гөрі ақынға артығырақ батады, 

ақынның жүрегі өзгеден гөрі көбірек толқиды, көбірек толғанады. Өзгелер салқын қанмен 

қарайтын нәрсеге ақын күйіп-пісіп қалады. 

...Ақын бір жағынан өз табының, әлеуметтің жоғын жоқтап, мүддесін көксеп жүрсе, 

екінші жақтан оның бір артықшылығы – өзгеден тәжірибиелілігінде, өзгеден өмірді анық, 

жете білуінде. Өзі өмірді анық біліп, өзгелерге жөн сілтеп, қараңғыны жарық, бұлдырды 

ашық көрсете алмаған ақын – ақын емес. Сондықтан ақын жалғыз ғана таптың пайдасын 

көздеп, сойылын соға бермейді, өмірді анық танып, кемшілікті түгел көріп тұрған соң 

ақын кейде тап көлемінен шығып, жалпы шындыққа, жалпы адам баласының қамына да 

құлаш ұрып кетеді. Кейде көңілдегі ойы шықпай, басқа нәрселерге де көшіп кетеді» (146- 

147 бет). 
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Әдебиет сыншысы бұдан кейінгі жерде Мағжанның ақындығы мен айналасына 

өзіндік өзгешеліктеріне кеңінен тоқталады: 

«Бір жағынан үй іші – әкеге, әлеуметі – ру басыға бағынған, тапқа, жікке бөлінбеген, 

қазақ ішінде туып-өскен болса, екінші – татар медресесінде оқып, түрікшілік, 

исламшылдық рухында тәрбиеленсе, үшінші – патша саясаты шымбайға батып, 

отаршылдық зардабы қазақтың ұлтшылдық сезімін оятқан дәуірдің ұлы болса, төртінші – 

орыс зиялыларының қаймағы бұқарашыл, халықшыл болып жатқанын сезіп білсе, бесінші 

– батыстың, қала берсе орыс ақындарының санашылдық (идеализм), дарашылдық 

школынан сабақ алса, енді Мағжан қай пікірдегі ақын болып шығу керек? Сөз жоқ, 

Мағжан ұлтшыл, санашыл, дарашыл ақын болып шығу керек» (150 бет), «Күшті ақын 

өзгелерді өзіне еріксіз еліктетеді, соңынан шәкірт ереді, әдебиет жүзінде жаңа жол (школ) 

ашады. Мағжан да күшті ақын, күштілігі еліктеткенінен көрінеді. Осы күнгі өлеңшілердің 

көбі Мағжан өлеңінің не сыртқы түріне, не ішкі мазмұнына еліктемей жаза алмайды. Кім 

өлең жазса, Мағжан сөзінен бірдемені алмай қоймайды… Санап, тексеріп қарасақ, 

Мағжанға қарсы жазып жүрген ақындарымыздың бәрі Мағжан өлеңінің даяр түрінен 

жазып отырғанын көресіз. Жеңіл-желпі өлеңшілер былай тұрсын, бір кезде күшті болған 

ақындарымыз, Мағжанға ұстаз болған ақындарымыз бұл күнде өлең жазса, баяғы 

шәкіртіне еліктейтін болыпты» (170 бет), «Мағжан терең ойдың ақыны емес, нәзік 

сезімнің, тәтті қиялдың ақыны, ол кедейдің ақыны емес, ұлт ақыны. Ел ішінде бай- 

кедейдің арасындағы қиянатты, тексіздікті көрмейді. Ұлтты жалпағынан алып қарайды. 

Ол түрікшіл, санашыл, дарашыл, ұлтшыл, өзімшіл ақын, бұ жағынан қарасақ ол – ескі 

пікірлі ақын. 

Жақсы жағын санасақ, ол сыршыл, толғағыш, суретші, сөз ұстасы, түршіл, романтик, 

мәдениетшіл, отаршылдыққа, жаугершілікке қарсы күншығысшыл ақын» (171 бет). 

Қазақ әдебиеті тарихын кең көлемде қарастырған, «Мағжан-Сәкен» атты зерттеудің 

авторы профессор Т.Кәкішев Мағжан мұрасына қатысты мақала туралы былай деп жазды: 

«Бұл шын мәніндегі сыни-эстетикалық еңбектің екі тұрғыдан, біріншіден, Мағжан 

ақындығының қыры мен сырын ұғынып алуға, көркемдік әлеміне қалай кіріп, қалай 

түсіну, ақын жанының қалтарыс-бүкпелерін қалай ұғу керектігін көрсеткен, әлі күнге 

дейін жалғыз мағжантануда ғана емес, бүкіл қазақ әдебиеттануында асқар бел болып келе 

жатқанымен, екіншіден, әдебиет сынының қаншалықты биік көтерілгеніне көрсеткіш: сын 

тарихында белгілі бір кезең жасаған туынды екендігімен құнды. Теориялық ой-пікірлерін 

мөлдіреген әсем тілмен, ажарлы орамдармен жеткізуінің өзі үлкен өнер. Дұрыс айтқанына 

да, бұрыс айтқанына да эстетикалық дәлелдер келтіріп, көздеген мақсатына жетудің 

өнегелі үлгісін осы еңбектен көреміз. Осындай ерекшеліктермен күні бүгінге дейін сын 

жанрындағы биік шеберліктің эталоны болып келеді... Ж.Аймауытовтың мақаласы көп 

шындықтың бетін ашты, көркемдік түсініктің ауылы қай жақта болатындығын, оны қалың 

көпшілікке қалай түсіндіріп берудің жолын көрсетті» [4.223-224]. Сын мұраты мен сыншы 

сипаттарына терең мән берді. Ақын ақиқатына, сыншы мұратына айқын көзқарастарын 

жүйелі жеткізді. Талант табиғатын танудағы ақиқат жайттар, дара дарын қолтаңбасы, 

талдау-саралау сипаттары айрықша мән-маңызға ие болады. Демек, «Мағжанның 

ақындығы туралы» атты мақала тақырыбы мен мазмұн байлығы тұрғысынан көркемдік 

құнары мен қуаты аса жоғары, ақындық өнер мен ондағы шеберлік пен шешендік сырлары 

терең, бағалау мұраты мен талдауы нақты да нанымды болып табылады. 

Ж.Аймауытов түрлі тақырыптарда, алуан жанрларда ерен еңбек еткен. Ұлт мұратын, 

өмір өрнектерін, еңбек сипаттарын сенімді де серпінді, шебер де шешен сөз етеді. Халық 

мұрасы мен руханиятқа қатысты көзқарас-мұраларында, ұлттық сөз өнерінің түйінді 

тұстары туралы талғам-толғаныстарында жауапкершілік пен жанашырлық, сыншылдық 

пен сыршылдық көптеп кездеседі. 

Ж.Аймауытовтың талант табиғатын театртанушы, профессор Б.Құндақбаев терең 

тебіреністерімен еске түсіреді: «Жүсіпбек Аймауытовтан қалған мұра рухани қазынаның 

ұзын-ырғасын оймен шолып көз жүгіртсек, оның творчествосының сан қилылығына, 
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әдебиеттің барлық жанрларын түгел қамтитынына, көтерген мәселелерінің көптігі мен 

тереңдігіне, сол қисапсыз көркем дүниенің бәрін бір адам меңгеріп жазып қалдырды деуге 

таңданбасқа шараң жоқ. Егер ол жазықсыздан жазықсыз жапа шекпегенде ше?.. Иә, 

осындай дархан дарынның зорлықтың құрбаны болып, ерте қиылғаны өкінішті-ақ!» [5.5]. 

Негізінен алғанда, Ж.Аймауытовтың әдеби-сын еңбектері өз уақытының көкейкесті 

мәселелерін, ұлттық сөз өнерінің түйінді тұстарын, Абай әлемі мен оның айналасын өмір 

шындықтары       тұрғысынан       терең       де       байыпты       саралайды.        Бұл        – 

бір. Екіншіден, Ж.Аймауытовтың әдебиетшілігі мен сыншылдық сипаттарын саралай 

түсетін тұстар – Абай әлеміне еркін еніп, ақындық өнердің табиғаты мен тағылымын 

байыпты саралап, терең талдау жүйесіне айналдыратыны айқын 

аңғарылады.Үшіншіден, әдеби мұра мен оны зерттеудің жай-күйін елдік мұратпен, 

руханият құндылықтарымен сабақтастықта жүйелі жеткізеді. Төртіншіден, Мағжан 

мұрасын арғы-бергі кезеңдердегі көрнекті корифейлердің шығармашылықтарымен 

байланыста сөз етіп, өзіндік өзгешеліктерін, ізденіс арналарын, көркемдік мұраттарын, 

тіл-стиль сипаттарын даралап та, талдап та көрсетеді. Талант табиғаты мен тағылымын 

кең көлемде ашады. Ақындық өнердің дара дарындарда ұшырасатын сирек құбылыс 

екендігін Мағжан мұрасымен, елдік мұрат-мүддемен, дәстүр, сабақтастық тұрғысынан 

зейінді зерделейді. Ең негізгісі, әрине Ж.Аймауытовтың әдеби-сын еңбектерінде ұлттық 

сөз өнері мен оның танымал тұлғаларының туындылары терең талдау, байыпты бағалау 

мен жүйелі сараларға арқау болады. Асылы, ақиқатты айту, шындық сырын ашу – сын 

мұраты болса, Ж.Аймауытовтың сыншылдық сипаттарынан: 

- қоғам мен кезеңдік көріністер айқын аңғарылады.; 

- адам мұраты, оның өмірі мен еңбегі биік бел-белестерден көрінеді; 

- ұлт мұраты мен руханият мәселелері биік талғам, жоғары жауапкершілік 

тұрғыдан байыпты сараланады; 

- ақын мұраты мен ақындық өнер кеше-бүгін байланысы, жаңашылдық пен 

жалғастық тұрғыдан айқындалады; 

- Мағжанның ақындығы ізденіс пен ізгіліктің, көркемдік пен сұлулықтың, сыр мен 

сезімнің тұтастығы, шынайылық шындықтың үздік үлгісі, өрнекті өрісі ретінде 

бағаланады. 

Ж.Аймауытовтың әдеби-сын еңбектерінің басым бағыттары мен оны танып, 

талдаудағы басты ұстанымдар, көзқарастар жиынтығы осыған келіп саяды. 
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Договор франчайзинга является одним из самых сложных гражданско-правовых 

договоров, как при его теоретическом осмыслении, так и на практике, при его 

заключении. В науке до сих пор не существует единого мнения по таким вопросам, как 

предмет договора, его места в системе гражданско-правовых сделок, а также что 

представляет существенное нарушение данного договора. На практике ситуацию 

осложняют такие факторы, как комплексный характер договора, значительные риски 

обоих сторон, несовершенство правового регулирования в большинстве государств. 

Иностранный элемент в подобных сделках порождает еще больше трудностей, 

характерных для трансграничных сделок. Это вопросы квалификации, применимого 

права, императивных норм государства, право которого применяется, и многое другое. 

Страны, которые имеют возможность экспортировать технологии, всегда будут на 

порядок выше в экономическом развитии, поскольку в их руках сосредоточены средства 

производства, страны, которые будут их пассивными потребителями, скорее всего 

обречены на роль отстающих. Экономически более сильная сторона будет более или 

менее самостоятельно определять те правовые возможности, которыми будут обладать 

пользователи в отношении технологий. 

Договор комплексной предпринимательской лицензии наряду с договорами ренты, 

лизинга, доверительного управления имуществом можно назвать относительно новым 

договорным институтом гражданского права РК. Однако если судить о состоянии дел в 

других правовых системах, то указанный договор следует отнести к устоявшимся видам 

договоров. 

Развитие экономики на основе эффективного использования интеллектуальной 

собственности и новых технологий в данное время является приоритетным для любого 

государства, которое имеет для этого хоть какие-то предпосылки. Одновременно 

современное разделение труда обусловливает то, что технологии сами по себе 

практически выступают (в совокупности с необходимыми приложениями — 

материальными ресурсами) средствами производства. 

Франчайзинг функционирует во всем мире и является одним из главных способов 

расширения международного бизнеса. Около 30% рынка франчайзинговых технологий 

занимают крупные зарубежные компании. Несмотря на широкую распространенность 

франчайзинга во всем мире, унифицированное международно-правовое регулирование 

отношений по международному франчайзингу по-прежнему отсутствует. 

Международное регулирование франчайзинговых отношений представлено 

рекомендациями Всемирной организации интеллектуальной собственности, этическим и 

моральным кодексами, разработанными Международной ассоциацией франчайзинга. 

УНИДРУА разработаны Руководство к договорам международного мастер-франчайзинга 

(Guide to International Master Franchise Arrangements, 1998) и Модельный закон о 

раскрытии информации по договору франчайзинга (The Model Franchise Disclosure Law, 

2002.). ВОИС подготовлено Руководство ВОИС по франчайзингу (The WIPO Guide on 

Franchising, 1994). Международная торговая палата (МТП) разработала Типовой контракт 

международного франчайзинга (The ICC Model International Franchising Contract, 2000, 

публикация МТП № 557), входящий во «вненациональную» систему правовых норм lex 

mercatoria. 

Согласно п. 1 ст. 896 ГК РК по договору комплексной предпринимательской 

лицензии одна сторона (комплексный лицензиар) обязуется предоставить другой стороне 

(комплексному лицензиату) за вознаграждение комплекс исключительных прав 

(лицензионный комплекс), включающий, в частности, право использования фирменного 

наименования лицензиара и охраняемой коммерческой информации, а также других 

объектов исключительных прав (товарного знака, знака обслуживания, патента и т.п.), 

предусмотренных договором, для использования в предпринимательской деятельности 

лицензиата. Пункт 2 ст. 896 ГК называет в качестве предмета этого договора также 

деловую репутацию и коммерческий опыт лицензиара. 

http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880&sub_id=8960000
http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1013880&sub_id=8960200
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Поскольку, как видим, договор посвящен передаче исключительных прав, его 

правовое регулирование подпадает под действие и иных, кроме ГК РК, нормативных 

правовых актов. Речь идет, например, о Законе РК от 26 июля 1999 г. «О товарных знаках, 

знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», Патентном законе 

РК от 16 июля 1999 г., актах корпоративного законодательства и т.д. Более того, действует 

специальный Закон РК от 24 июня 2002 г. «О комплексной предпринимательской 

лицензии (франчайзинге)». 

И если, в целом, указанные положения о предмете этого договора замечаний не 

вызывают, то возможность передачи в пользование лицензиату фирменного наименования 

лицензиара требует, по нашему мнению, более глубокого, критического анализа. 

Итак, ст. 38 ГК РК устанавливает, что юридическое лицо имеет свое наименование, 

позволяющее отличить его от других юридических лиц. Наименование юридического 

лица включает в себя его название и указание на организационно-правовую форму. 

Наименование коммерческой организации является его фирменным наименованием. 

Возможность передачи права на использование фирменного наименования 

допускается и другими нормами Кодекса (например, ст. ст. 125, 573, 1023 ГК). И, тем не 

менее, сама, предоставляемая законодательством возможность такой передачи нами 

оценивается негативно. 

Примечательны высказываемые казахстанскими авторами суждения по этому 

вопросу. Так, И.У. Жанайдаров, говоря о положительных сторонах договора 

франчайзинга, отмечает следующее: «Но есть и потенциально негативные моменты. 

Лицензиат выступает в гражданском обороте под чужим именем и с чужими знаками 

индивидуализации». Однако в другой работе он пишет уже обратное: «Комплексный 

лицензиат осуществляет свою предпринимательскую деятельность от своего имени. Это 

значит, что комплексный лицензиат даже при совершении сделок, связанных с 

франчайзинговой деятельностью, выступает от своего имени и должен указывать, что он 

действует в качестве лицензиата, если это с очевидностью не вытекает из самой 

обстановки совершения сделок. 

Немного гибче, с оговорками анализирует эту ситуацию Т.Е. Каудыров. Приведем и 

его позицию: «В определении данного договора в ст. 896 ГК РК среди комплекса 

исключительных прав, передаваемых лицензиаром лицензиату по данному договору, 

фирменное наименование лицензиара названо в первую очередь. Это и понятно, если 

учесть, что комплексного лицензиата из всех многочисленных прав по договору 

франчайзинга интересует прежде всего право выступать в гражданском обороте после 

заключения договора под именем лицензиара. И здесь мы вновь обратимся к вопросу о 

значении обязательных и дополнительных условий фирменного наименования, так как 

лицензиат выступает не под полным фирменным наименованием лицензиара, а только 

используя самую значимую, оригинальную его часть». 

Нам все же представляется, что следует четко различать понятия «наименование» 

(«фирменное наименование») и «название» юридического лица. Первый термин шире; он 

включает в себя: 

- указание на организационно-правовую форму юридического лица (это требование 

не только ГК, но и всех законодательных актов об отдельных формах юридических лиц); 

- собственно название юридического лица; 

- дополнительную информацию, либо требуемую законодательством, либо 

определяемую учредителями, участниками, но не противоречащую законодательству. 

И в этой связи нами оценивается как абсурдная ситуация, при которой законодатель 

предоставляет для лицензиара возможность передачи лицензиату права на использование 

своего фирменного наименования в полном объеме, включая указание на организационно- 

правовую форму лицензиара, для его использования лицензиатом в самостоятельной 

предпринимательской деятельности. 

Такой подход, по нашему мнению, не только способен вводить в очевидное 
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Считаем, что юридическое лицо в силу своей сущности (как впрочем и физическое 

лицо) объективно не может вступать в гражданско-правовые отношения не от своего 

имени (институт представительства в данном случае не может рассматриваться как 

исключение, поскольку по сделке, совершенной представителем, права и обязанности 

возникают у представляемого (п. 2 ст. 163 ГК)). 

Поэтому предметом договора франчайзинга может являться не фирменное 

наименование юридического лица-правообладателя в целом, а его коммерческое 

обозначение, ставшее так называемым «брэндом», - известное, уже «раскрученное» слово 

или словосочетание, которое может составлять название лицензиара или являться его 

частью. 

Правовое регулирование франчайзинга, которое отразилось в законодательстве 

Европейского Союза и отдельных стран Европы, и тот доктринальный опыт, который 

накоплен по этому вопросу, несомненно, представляют интерес для казахстанского права. 

Конструкция договора франчайзинга действует в рамках казахстанского договорного 

права, где франчайзинг отождествляется с коммерческой концессией. 

Однако самый   поверхностный   анализ   позволяет   утверждать,   что   понятие 

«коммерческая концессия» значительно уже понятия «франчайзинг». Неясности в 

содержании конструкции договора франчайзинга, его юридической природы, недостатки 

в правовом регулировании ставят серьезные барьеры на пути развития франчайзинга в 

Казахстане, препятствует свободному заключению казахстанскими компаниями 

договоров франчайзинга с зарубежными партнерами. Франчайзинг в Казахстане 

приходится базировать на комплексном договоре, опирающемся на ряд статей 

Гражданского кодекса РК и законодательных актов, т.е. на «обходных» правовых схемах. 

Все это затрудняет использование франчайзинга в отечественной экономике. Повышение 

эффективности и развитие франчайзинга в Казахстане требует внесения изменений в 

законодательство. Эти изменения должны быть нацелены на: 

- создание условий для реальной конкуренции франчайзинговых систем с 

традиционно сложившимися механизмами реализации товаров; 

- обеспечение удобства применения законодательных актов для участников 

франчайзинговой системы; 

- создание прозрачности франчайзинговой системы и ее элементов. 

Такие изменения должны приблизить как законодательство, так и терминологию 

франчайзинга к мировой практике, что особенно важно для создания франчайзинговых 

систем с участием иностранного капитала. В результате у предпринимателей будет 

необходимый и достаточный нормативный материал для заключения договоров. 
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Өзектілігі. А гепатиті – А гепатиті вирусы тудыратын бауырдың қабыну ауруы. 2016 

жылы ДДҰ бағалауы бойынша А гепатиті дүние жүзінде 7134 адамның өмірін қиды 

(вирустық гепатиттен барлық өлімнің 0,5%-ын құрайды). Бұл инфекция бойынша 

тұрғындардың аурушаңдығы бірнеше әлеуметтік себептерге және осы ауруға тән 

эпидемиялық таралу циклдарына байланысты келеді (Покровский В.И. и др., 2003). 

Сондықтан вирустық гепатиттің тұрғын аумақтарда әртүрлі деңгейде таралуы ішуге 

қолданылатын судың сапасы мен су арқылы инфекцияның таралу белсенділігіне тікелей 

байланысты деп есептеледі. Аурудың таралуына себеп болатын негізгі қатерлі себептің 

маңыздылығын есепке ала отырып, өзге де себептердің қатерлілік қуатына көңіл бөлген 

жөн деп есептейміз. Соңғы жылдары бұл ауруды балалардың инфекциясы деп 

қарастырудың қажеті жоқ дейтін ғылымдардың қатар саны арта түсуде. Себебі бұл 

инфекция ересектер арасында күрт жоғарылап, ауруға шалдыққандар ішінде ересектердің 

саны басым бола бастады. Осы кезге дейін вирустық гепатиттің эпидемиологиялық 

заңдылықтарын бағалауда және аурудың профилактикасын ұйымдастыру жөніндегі 

пікірталастар кемімей отыр. (Михайлов М.И. и др., 2007). Көптеген ғалымдар ауруға 

қарсы профилактика санитарлық-гигиеналық шаралардан тұруы тиіс деп есептейді. 

Алайда қазіргі таңда дәрігерлер мен эпидемиологтар Вирустық гепатиттің ең тиімді 

профилактикасына вакцинацияны жатқызуда. 

Зерттеу мақсаты. Оқушылар арасында Вирустық гепатиттің таралу жағдайына 

қарай отырып қорытынды жасау. 

2016 жылдaн бacтaп Қaзaқcтaн Pecпyбликacындa жaлпы виpycты гeпaтитiнiң 

эпидeмиялық жaғдaйының өpшyi бeлeң aлды. Жacaлғaн зepттeyiмiздe, 2019 жылы жaлпы 

pecпyбликa apыcындa 12350 мыңғa жyық жaғдaйдa гeпaтит aypyынa eceпкe тipкeлгeн, 

oны 100 000 xaлыққa шaққaндa 66,3 көpceткiштi құpaды. Виpycты гeпaтит "A" 

aypyынa aлғaш peт  тipкeлгeн нayқacтapдың  caны 1147  құpaғaн. 

2019 жылы зepттeyiмiздeгi жaлпы виpycты гeпaтит aypyы, eлiмiздiң acтaнacы Hұp- 

Cұлтaн қaлacындa 1058 жaғдaйдa, Aлмaты қaлacындa-1943 жaғжaйдa, Шымкeнт 

қaлacындa 1269 жaғдaй opын aлып жaлпы pecпyбликa бoйыншa aypyдың жoғapы 

aбcoлюттiк жaғдaйын құpaғaн. 

2019 жылы жaлпы Қaзaқcтaн Pecпyбликacындa виpycты гeпaтит "A" aypyының 

тipкeлy жaғдaйы- 1147 жaғдaйдa opын aлғaн, 100 000 xaлыққa шaққaндa көpceткiш – 6,1 

бoлғaн, oның iшiндe жac шaмacынa қapaй opын aлyы, 0-14 жac apлығындaғы бaлaлap 

apacындa- 686 жaғдaй 100 000 xaлыққa шaққaндaғы көpceткiшi- 11,9 құpaca, 15-17 жac 

apaлығындaғы жacөcпipiмдep apacындaғы тapaлyы 37 жaғдaйдa бoлып 100 мың xaлыққa 

шaққaндa 4,9 көpceткiштi құpaды. 

Зepттeyлepiмiз бoйыншa, Шымкeнт қaлacындa 2019 жылы жaлпы виpycты гeпaтит 

«A» aypyымeн 27 жaғдaйды құpaғaн, oны 100 000 xaлыққa шaққaндaғы көpceткiшi- 2,6 

құpaды. Aypyдың жac шaмacынa бaйлaныcты 0-14 жac apлығындaғы бaлaлap apacындa- 

11 жaғдaй 100 000 xaлыққa шaққaндaғы көpceткiшi- 3,55 құpaca, 15-17 жac apaлығындaғы 

жacөcпipiмдep apacындaғы тapaлy жaғдaйы тipкeлмeгeн. 
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Жоғарыдағы көрсеткіштер, алдынғы жылдармен салыстырғанда төмен екендігі 

белгілі. Мұндай нәтижеге жету алдын алу шараларының тиімділігін көрсетеді. Алайда, 

оқушылар арасында вирусты гепатит "А" әлі де болса таралып жатқандықтан ары қарай 

жұмысты жалғастыру керек екендігін айқындайды. Дүние жүзілік денсаулық сақтау 

ұйымының жоспары бойынша, 2021 жылы Дүниежүзілік гепатит күні «Гепатитпен 

күресуді кейінге қалдыруға болмайды» ұранымен өтті, бұл 2030 жылға қарай осы ауруды 

жою мақсатына қол жеткізу үшін гепатитті жою жөніндегі күш-жігердің өзектілігін 

көрсетеді. 
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САМОЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ В РАМКАХ ДОГОВОРНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Идеи и принципы защиты гражданских прав неразрывно связаны с идеями и 

принципами гражданского общества и правового государства, поставленными во главе 

задач по реформированию государственного строя и экономики Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией, а также большинством государств, созданных на постсоветском 

пространстве. Одним из главных принципов правового государства, относящейся к 

социальной стороне его сущности, является наиболее полное обеспечение прав и свобод 

человека и гражданина, создания для личности режима правового стимулирования. К 

основополагающим принципам и идеям любого гражданского общества относятся 

экономическая свобода, многообразие форм собственности при основополагающем 

признании частной собственности как основы гражданского общества, рыночные 

отношения, безусловное признание и защита естественных прав человека и гражданина, 

равенство всех перед законом, надежная юридическая защищенность личности, 

легитимное, правовое государство и т.д. [1] И в этом плане охрана и защита гражданских 

прав является составной частью функций правового государства и основой деятельности 

гражданского общества. Раз свобода лица в известных пределах признана и возведена в 

ранг субъективного права, то любое насильственное вторжение в нее должно быть 

пресечено - иначе без этого пользование свободой будет невозможно. [2] 

При осуществлении государством защиты гражданских прав (в широком смысле) 

правовыми мерами проявляется его социальная функция охраны прав и свобод граждан, 

собственности, правопорядка. В особенности судебные и исполнительные органы власти 

призваны оказывать пострадавшему непосредственную защиту от нарушения его права. 

Защита гражданских прав - категория более широкая и объемная, чем только борьба 

с гражданскими правонарушениями. В то же время защита гражданских прав не может 

совпадать и не является тождественной всем способам и видам правового регулирования 

гражданских правоотношений с участием граждан и юридических лиц, так как защита 

прав и правовое регулирование имеют различный смысл и различные цели применения. 

Поэтому условия и пределы осуществления защиты гражданских прав имеет 

существенное значения для определения самой защиты прав. 

Признавая за гражданами и организациями определенные гражданские права, 

гражданское законодательство предоставляет управомоченному лицу и необходимые 

средства на защиту, иначе говоря, гражданское законодательство признает за 

управомоченным лицом право на защиту. [3] 

Гражданско-правовой защите подлежат лишь те интересы и блага граждан и 

юридических лиц, которые признаны гражданским правом в качестве субъективных прав, 

в частности, согласно требованиям гражданского законодательства являются таковыми. 
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Одним из главных условий законности субъективных гражданских прав является 

законность основания их возникновения. Субъективное гражданское право возникает из 

оснований, как предусмотренных, так и не предусмотренных законодательством. 

Условия и пределы осуществления защиты гражданских прав зависят и от самого 

содержания субъективного права, от границ его содержания и пределов, в каких они могут 

осуществляться. 

Субъективное право, представляющее собой определенное дозволенное поведение 

своего управомоченного лица в обществе, одновременно всегда представляет собой также 

и ограничение дозволенного поведения известными, заранее установленными рамками. 

Свобода каждого отдельного человека в обществе ограничена известными пределами, так 

что только в этих известных пределах человек вправе действовать свободно. И безусловно 

поэтому, так как сущность права заключается в мере должного поведения, то есть в 

ограничении свободы определенными рамками, то и сами ограничения уже содержатся в 

содержании любого субъективного прав. [2] 

Иногда рамки должного поведения управомоченного лица точно определяются 

законодательством или совершенными на его основе индивидуальными волевыми актами 

(договорами, другими сделками, актами судебных или административных органов), в том 

числе границы и пределы их защиты. Так обстоит дело с некоторыми абсолютными 

правами, правовой режим которых закрепляется путем преимущественного использования 

императивных норм. В частности, это относится к правовому режиму земельного 

сервитута, прав изобретателя, оформленному авторским свидетельством, прав, 

вытекающих из патента, и т.п. Так, залогодержатель при ипотеке недвижимости имеет 

выбор при отчуждении залогодателем без его согласия предмета ипотеки либо на 

действия по признанию недействительной сделки по отчуждению заложенного 

недвижимого имущества, либо на обращения взыскания на предмет ипотеки вне 

зависимости от того, у кого оно находится; при установлении договорного сервитута 

порядок и размеры платы устанавливаются по соглашению сторон и т.д. 

Как правило, в законодательстве субъективные относительные гражданские права 

урегулированы диспозитивными нормами, дающими широкий выбор для установления 

рамок субъективного права в каждом конкретном случае, хотя в отношении отдельных 

моментов могут содержаться и императивные нормы, очерчивающие пределы отдельных 

видов субъективных прав либо пределы субъективных прав в отношении конкретной 

ситуации, например, нормы о недействительности займа в связи с отсутствием факта 

передачи займодавцем заемщику предмета займа, нормы о пределах и порядке 

осуществления кредитором права требования по договору поручительства, нормы о 

безусловном праве отказа от договора поручения как для поручителя, так и для 

поверенного и т.д. В то же время относительные права, в особенности вытекающие из 

договорных отношений, также могут быть очерчены условиями договора или 

содержанием иного основания возникновения в четко ограниченные рамки должного 

поведения управомоченного лица. 

В то же время не все субъективные права имеют четко очерченные границы в 

законодательстве либо в договоре либо ином основании своего возникновения. 

Существование такого порядка обусловлено многообразием форм и видов гражданских 

субъективных прав, и гражданское право изначально не ставит задачу урегулирования 

пределов субъективных прав, хотя и дает для отдельных его видов такое урегулирование. 

В отличии от четкого очерчивания границ раннее рассмотренных прав, определение 

пределов субъективных прав, в отношении которых не имеется законодательного 

регулирования пределов, имеется общая законодательная характеристика их границ либо 

если эти пределы четко не очерчены договором или иными юридическими фактами - 

основаниями возникновения субъективного права, осуществляется путем общей 

обрисовки их границ, уточняемый при помощи дополнительных критериев, в частности, 
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общих и специальных запретов, устанавливаемых для управомоченного лица для 

осуществления им своего субъективного права. 

Специальный запрет предусматривает четко определенные и перечисленные 

действия, исключаемые из содержания конкретного субъективного права. Специальные 

запреты, как правило, устанавливают ограничения субъективных гражданских прав, 

очерчивая границы должного поведения уполномоченного лица. Примерами специальных 

запретов являются, в частности, запрет на уступку преимущественного права покупки 

(см. п.4 ст.216 ГК), запрет на заключение соглашения между доверителем и поверенным 

об отказе доверителем от права отмены доверенности или передоверия (см. п.2 ст.170 ГК) 

и т.п. [2] Преимущество специальных запретов заключается в их определенности, а значит 

и в простоте их применения на практике. В то же время, исходя из основных начал и 

смысла гражданского законодательства, невозможно в законодательстве предусмотреть 

всего, что нуждается в запрещении, и специальные запреты скорее исключение для 

гражданского права, чем правило. 

Общий запрет, в отличии от специального, представляет собой не какой-то перечень 

отдельных запрещенных действий, а родовую или видовую характеристику запрещаемых 

им действий или поведения управомоченного лица. 

Яркими примерами общих запретов являются исключения из содержания 

субъективных гражданских прав, вытекающих из принципов гражданского права о 

добросовестности, разумности, охране прав и законных интересов третьих лиц при 

осуществлении гражданских прав (см. ст.8 ГК), а также из принципов осуществления 

права собственности (см. ст. 188 ГК) и т.п. [3] В частности, это запрет на осуществление 

гражданских прав в целях нарушения прав и охраняемых интересов иных субъектов 

гражданского права, наносящих ущерб окружающей среде, запрет на недобросовестные, 

неразумные, несправедливые действия, либо действия, нарушающие нравственные 

принципы либо деловую этику и т.п. 

Конкретные границы субъективного права и пределы его защиты безусловно 

определяются и с учетом рассмотренных общих правил. В то же время окончательное 

решение по этому вопросу должно быть принято с учетом всех обстоятельств, связанных 

с субъективным правом - порядком осуществления защиты права (например, при 

применении самозащиты - допустимость самозащиты для конкретного субъективного 

права), способом осуществление защиты права (например, при применении такого 

способа, как пресечения действий, нарушающих субъективное гражданское право- 

допустимость применения этого способа защиты либо законность защищаемого права и 

т.п., при взыскании убытков - наличие убытков), особенностей правового регулирования 

защищаемого права (например, при защите прав лиц на имущество, не являющихся их 

собственностью, но которыми эти лица добросовестно, открыто и непрерывно владеют в 

течении срока для признания за ними права собственности в силу приобретательской 

давности - наличие владения в установленном законодательством порядке в течении 15 

лет для недвижимого и в 5 лет для движимого имущества), и иных необходимых 

обстоятельств, предусмотренных законодательством для конкретного субъективного 

права. Нельзя не учитывать и порядок осуществления, и содержание каждого отдельно 

взятого субъективного права. Например, предусмотренное правовым регулированием 

договора комиссии права комиссионера, как должника по договору, на удержание 

имущества комитента не могут быть по общему правилу перенесены на арендатора, как 

должника по договору аренды, так как содержание прав и обязанностей в различных 

видах правоотношений отличаются как по правовому регулированию, так и по 

конкретному содержанию каждого конкретного субъективного права. В то же время 

арендатору в ряде случаев могут принадлежать права на удержания имущества, 

аналогичные правам комиссионера, в частности, при лизинге, условиями которого 

предусмотрен выкуп имущества арендатором - лизингополучателем по окончании 

лизинга. В последнем случае арендатор - лизингополучатель вправе в качестве меры 
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оперативного воздействия удерживать предмет лизинга до решения вопроса о передаче 

предмета лизинга либо до возмещения убытков в связи с нарушением условий договора. 
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ШӘКӘРІМ ФИЛОСОФИЯСЫ 

 

Қазақ халқының тарихы мен мәдениетінде өзіндік із қалдырған, ХІХ ғасырдың 

екінші жартысы мен ХХ ғасырдың бас кезінде өмір сүрген, ұлы Абай мектебінің дәстүрін 

жалғастырушы, өзінен кейінгі ұрпаққа сарқылмас мол мәдени мұра қалдырған Шәкәрім 

Құдайбердиев белгілі гуманист ақын, ойшыл тарихшы-шежіреші ағартушы, ғұлама 

болды. 

Қазақ халқында белгілі философиялық дәстүр қалыптасқан тарихи данышпандыққа 

баулу мектебі болмаған. Ең алғаш осындай мектептің есігін ашып, арнаулы 

дүниетанымдық еңбек қалдырған Шәкәрім Құдайбердіұлы болды. Шәкәрімге арнайы 

философиялық еңбек жазу оңайға түспегенін байқатады. Шәкәрім ғылыми табыстарына 

сүйене отырып, молдалардың жаратылыс ғылымдарынан мүлдем хабарсыз, дүмше 

екендігін айтып сынайды. Діннің мәдени дәрежеде жүргізілгенін қалайды. Шәкәрім бұл 

еңбегін жазғанда бүкіл батыс Еуропа, Шығыс елдері, ғалымдарының, философтарының 

еңбектерін кеңінен зерттейді, түрлі ойлар қозғайды, басқаның жетегінде де кетпейді, 

өздігінен сүрлеу іздейді. Ол жөнінде Шәкәрім: «Осы кітаптың аяқ жағында менің қай 

қорытындым болса да, көбісі Еуропа ғалымдарының таласты сөздері болды. Оның 

ішіндегі өз ойым қабылдағынын алып отырмын. Өз білімімше, сыңар езу болғаным жоқ 

деп өзіме сенемін» [1], - деп жазады. 

Кітап бастамасынды Шәкәрім тіршілік туралы зиялы қауым арасында көптен бері 

айтылып келе жатқан екі түрлі пікір, көзқарас бар екенін айтады: «Бірі дене өлсе де жан 

жоғалмайды, өлгеннне соң ол да тіршілікке тіпті, ұқсамайтын біртүрлі өмір бар». 

Екіншісі, «Әлемдегі барлық нәрсенің бәрі өздігінен жаралып жатыр, оны былай қылайын 

деп жаратқан иесі жоқ, һәм өлген соң тірілетін жан жоқ»[2],- деген философиялық 

қорытындыға келді. Осы екі пікірдің қайсысы дұрыс, соны біліп алу үшін әртүрлі 

дінгерлер мен ғалымдардың пікірінен хабардар болу керек, деп тұжырымдайды. Одан соң, 

қай бір нәрсе болсын адам қашанда оны жаратушы не деп оны іздеп әркім әртүрлі ой 

жүргізген дей келіп,ерте замандарда өмір сүрген ойшылар жаратушы осы деп күн, от, 

ағаш, тас сияқтыларға табынған, деп тұжырымдайды. Сондай- ақ бақсы, жәдігей, дуанаға 

сенген, ал ғалым,- дейді Шәкәрім, - жаратқан ие жоқ, өлгенннен соң өмірде жоқ деген 

жолдың түбіне түсе келіп, дүниеннің пайда болуын жаратылыстың заңынан, - деген 

қорытындығы келеді. Мәселен, дүниенің негізгі төрт нәрсе деп түсіну: от, су, топырақ, 

ауа. Ал тағы басқалар деп төрт нәрсенің әрқайсысын жеке алып, олардың ішінде көзге 

көрінбейтін де бөлшектері бар екенін айтады: бұл жөнінде автор былай деп жазы. «Әр 

дененің көзге ілінбейтін кішкентай тараулардан қосылап жаралғанын тауып. Ол 

кішкентайды қанша ұсақтаса да ақырында, тіпті, бөлуге келмейтін болады». Бұл 
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Шәкәрімнің сол кездегі алдыңғы қатарлы ғылыми тұжырымдарға сүйенгенін көрсетеді. 

Екінші дәлелі «жаратылыс жолы». Ол да дүние өздігінен жаралғанын, «Біліп жаратушы ие 

бекер сөз», «жаралғандардың өзінен бөлек нәрсе емес» [4],- деген тұжырым жасап, 

бұлардың бәрі бір заңдылыққа бағынатынын айтады. «Ол заң өсіп - өнуге, жоғарлауға 

ұмтылып, ең жақсысын сайлап алады» деп тұжырым жасайды. Сөйтіп, Шәкәрім табиғатта 

ең бейімделген, ең күшті құбылыстардың, заттардың дамитынын уағыздайды. Үшінші 

дәлел: «Тұқымдастық жол». Мұнда автор түрлі заттар, түрлер бірден пайда болған жоқ, 

олар ұзақ эволюциялық дамудың нәтижесі екендігіне тоқталады. Мәселен, «құрлықтағы 

хайуандар, адамдар, өсімдіктен, құстар - бәрі теңізден туған» дей келіп, алғашқы тіршілік 

теңіздің жылы суынан пайда болғанын мойындайды. Сондықтан да Шәкәрім «бұларды 

бөлек – бөлек ие жаратқан ие жоқ деген қорытындыға келеді». Төртінші дәлел: «Дене 

сезімі». «Біз әр нәрсені денедегі сезімімізбен білеміз» деп ол белгілі ғылыми танымды 

жақтайды. Былайша айтқанда, көзбен көріп, құлақпен естіп, қолмен ұстап, мұрынмен 

иіскеп, тілмен дәмін танып дүниені танып білуге болады деген ғылыми қағиданы берік 

ұстайды. 

«Егер біліп жаратушы ие бар болса, бұл жаратылыс себептерінің түк керегі жоқ 

болар еді», - деп нақты, біржақты пікір айтады. Құдырет бар болған болса ғана білімнің 

бәрі бізде өздігінен болар еді, ал олай болмаған соң, «біліп жаратушының бар дейді»[5], - 

деген тоқтамаға келеді. Ақырында, бесінші дәлел «Әртүрлілік дүниедегі ағаш - өсімдіктер 

хайуандар адамдар, су, от сияқты бірінен бірі тіпті ұқсамайтын заттар бар » - дейді автор. 

Ал енді «бұл нені көрсетеді?» деген өзінен - өзі заңды сұрақ қоя отырып, «Бұл әрнәрсе 

қалай болса, солай кезі келгендіктен себебіне қарай жатыр» деп тұжырымдайды. Бұл 

келтірілген тұжырымдар XIX ғасырда кең тараған деген тоқтамға келіп, ол XX ғасыр 

басында ғылымда жаңа тұжырымдар пайда болғанын айтады. Енді Шәкәрім басқа ой 

қорытындысына келеді. Ол- материалистік тұрғыдан ауытқып, болмыстыққа сенеді. 

Шәкәрімнің философиялық концепсиясының қорытындысы, жұртына ұсынар 

теориясы, бірнешеден ойшылдың дәстүрлі әдіспен үйреншікті жолды қалайтындығы. 

Дүние негізіне тіршілік, имандылық, адамшылық өлшемі бір тау - өрісі антикалық 

пифагористерге, бір ісі ортағасырлық Шығыс және Орта Азия аймақтарына тән құбылыс. 

Мысалы, Баласағұн: «Кісіге екі дүниеде пайдалы үш нәрсе ізгі іс (мінезі түзулік), ұят, 

әділдік және үш пайдасыз нәрсе бар: жауыздық, жалғандық, сараңдық» десе, Абай: 

«Қасиетті адам бойында үш нәрсе қатар сақталуға тиіс, ол - ақыл, қайрат, жүрек» немесе 

«Күллі адам баласын қор қылатын үш нәрсе бар. Сонан қашпақ керек. Әуелі - надандақ, 

екінші - еріншектік, үшінші-залымдық деп білемін» [6],- дейді.Екіншіден бақытты, 

қоғамға жетудің кілті әлеуметтік реформада немесе ағартуда (Шоқан, Ыбарай), тарих – 

жақсылық пен зұлымдықтың, ағартушылық пен надандықтың күресі деп сенген 

өкілдерден Шәкәрім ілімінің тереңдігі де осында. Адамды өз мақсатына жету үшін 

сыртқы қозғушы күштерге емес, өз жанына үңілдіру, жан тілегін тыңдату - өмірінің екінші 

жартысында Мекке барып, қажы болған Шәкәрімнің бастауын сонау неоплатонизмнің 

тәңірілік эманация теориясы мен үнді буддистік медитация, хрестиандық аскетизмнен 

алатын суфизмді қабылдағанын, мойындағанын көрсетеді. Көсемдері әл-Басри, әл- 

Мұхазити, әл-Халлай болып табылатын Исламның бұл бағыты Құдайды өзінен іздеу, оған 

деген сүйіспеншілікті арттыруды және өзін Жаратушының еркіне бағындыра отырып, өзін 

Алланың құралына айналдыруды уағыздайды. 

Шәкәрім жөнінде жарық көрген әдебиеттерді жан-жақты талдай отырып, оның 

педагогикалық көзқарасын, ағартушылық қызметін, ақынның даралық ерекшеліктерін 

танытатын қасиеттерін саралай келе, ғылыми жүйеге келтіріп зерттеу және болашақ 

мұғалімдерді даярлау жүйесінде кеңінен пайдалану, мектеп мұғалімдеріне бұл бағытта 

әдістемелік нұсқаулар беру бүгінгі күннің қажеттілігінен туындайды. Шәкәрім Ұлы 

Абайдың жақын туысы, немере інісі. Ақынның мектепті де Абайдан өткен. Сол себепті 

ақынның    шығармашылық    жолында    Абай    есімі    кеңінен    орын    алады. 

Ғұламаның жеке басына тән ерекше қасиетін көрсететін терең философиялық еңбегі – 
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«Үш анық». Ойшыл ақынның бұл еңбегі мектепте «Адам мен қоғам» пәнінен «ХІХ 

ғасырдың бас кезіндегі қазақ ойшылдары» деген тарауды өткенде Шәкәрімнің «Үш анық» 

еңбегі оқытылады. Шәкәрімге дейін қазақ халқында белгілі философиялық дәстүр, 

данышпандылыққа баулу мектебі болмағанын, алғаш осындай мектептің есігін ашқан, 

арнаулы дүниетанымдылық еңбек қалдырған Шәкәрім екенін білеміз. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ – ДЕ-ЮРЕ И ДЕ-ФАКТО 

 

Строительная сфера является одна из значимых сфер экономики Казахстана и 

остается в числе наиболее привлекательных для инвесторов. Это одна из отраслей, в 

которых за последние годы наблюдается устойчивый рост. И здесь основная роль, 

определяющая качество строительства, отводится правовому отношению между ее 

участниками. Взаимодействие заказчика, подрядчика и организаций оказывающие 

инжиниринговые услуги регулированы Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 

года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 

Республике Казахстан» (далее – Закон), а также иными действующими нормативно- 

правовыми актами Республики Казахстан. 

Данная статья раскрывает имеющуюся правовую проблему в сфере строительства, а 

именно затрагивается деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, в 

том числе инжиниринговые услуги в сфере строительства касающиеся управления 

проектами. 

Согласно Закону, инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности - комплекс услуг (технический и 

авторский надзоры, управление проектом), обеспечивающий подготовку и осуществление 

строительства с целью достижения оптимальных проектных показателей. 

Как всем известно, в процессе строительства объектов для контроля качества 

строительства и соответствия проекта в целом, привлекаются инжиниринговые 

организации, такие как технический надзор, авторский надзор и управление проектом. 

В соответствии с пунктом 32 Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности утвержденным Приказом 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 3 февраля 2015 года № 71 

заказчиком либо инвестором на весь инвестиционный период, включая предпроектную 

стадию и стадии проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию объекта или 

нескольких объектов на любой стадии реализации проекта, привлекается 
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аккредитованная организация, осуществляющая инжиниринговые услуги по управлению 

проектом. 

В подпункте 6) пункта 32 Правил оказания инжиниринговых услуг в сфере 

архитектурной, градостроительной и строительной деятельности указано, что при 

разработке проекта организация при оказании инжиниринговых услуг по управлению 

проектом осуществляет следующие функции: 

проверяет эффективность принятых проектных решений; 

вносит предложения по улучшению технических показателей проектируемого 

объекта; 

выдает рекомендации по применению новых строительных материалов и 

технологий производства работ. 

Таким образом, Закон и Правила предусматривает инжиниринговые услуги не 

только в процессе строительства, но и при ее подготовке. 

Во-первых, заказчик имеет право полностью передать контроль за проектированием, 

организациям, имеющим соответствующие полномочия на основе полученных 

аккредитаций. Это сказалось бы на качестве проектно-сметной документации 

разрабатываемых проектировщиками. В разы уменьшились бы затраты из бюджета на 

корректировки проектов, из-за их некачественных разработок. 

Во-вторых, в настоящее время, данная ответственность по проверке проектно- 

сметных документаций лежит на Заказчиках, которые во многих случаях, не имеют в 

штате компетентных сотрудников в сфере строительства. На практике, сотрудник в 

государственной структуре, контролирующий разработку проекта, также обязан выдать 

необходимые исходные данные, помимо этого данный сотрудник должен подготовить 

бюджетные заявки на выделение средств на строительство либо на проектирование. 

Таким образом, данный сотрудник должен быть по профессии не только «строителем», но 

иметь базовые экономические либо юридические знания. На практике же, во многих 

государственных учреждениях, выступающих заказчиками строительства, сотрудники, 

контролирующие процесс проектирования являются людьми, не имеющими техническое 

образование. Оно и понятно, многие специалисты, имеющие техническое образование 

трудятся в частных секторах. Соответственно при передаче контроля за проектированием 

в организации по управлению проектами, государству дается возможность 

оптимизировать в этой части государственные функции, путем передачи их в 

конкурентную среду. 

В-третьих, оптимизация государственных функций путем передачи части функций в 

частную среду, может привести к экономии бюджетных средств на содержание 

сотрудников государственных учреждений и на их материальное обеспечение. 

Порядок оптимизации государственных функций путем передачи части функций в 

конкурентную среду установлен приказом Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 31 мая 2021 года № 55. 

Вроде бы все ясно, в Законе и в вышеперечисленных нормативно-правовых актах 

все написано, тогда напрашивается вопрос, в чем проблема? 

Существенная проблематика состоит в том, что формально вся деятельность данной 

организации узаконена, однако в законодательстве отсутствует определение затрат на 

осуществление управления проектом в процессе проектирования. 

Как осуществлять деятельность, если не определена стоимость на такие услуги? 

Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 14 ноября 

2017 года № 249-нқ «Об утверждении нормативных документов по ценообразованию в 

строительстве» предусматривает затраты на управление проектом в процессе 

строительства. Однако в данном нормативном документе отсутствует норма определения 

затрат именно при управлении проектом в процессе проектирования. 
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Соответственно, в первую очередь для вывода государственных функций путем 

передачи части их в аутсорсинг согласно приказу Министра национальной экономики 

Республики Казахстан от 31 мая 2021 года № 55, необходимо определить стоимость затрат 

на управление проектом в процессе проектирования. 

В своих выступлениях Президент Республики Казахстана К.Токаев неоднократно 

акцентировал внимание на поддержке малого и среднего бизнеса. 

Впрочем, в статье Главы государства от 6 января 2016 года «План нации – путь к 

казахстанской мечте» указано, что «Развитие государства требует передачи ряда 

государственных функций, а их сегодня в целом насчитывается почти 4,5 тыс., в 

конкурентную среду». Считается, что созданная государством дополнительная новая ниша 

для бизнеса, положительно отразится в развитии субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
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ЖЕРГІЛІКТІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ПРОБЛЕМАЛАР ЖӘНЕ ОНЫҢ ШЕШУ 

ЖОЛДАРЫ 

 

Өркениеттің барлық артықшылықтары үшін адамзат өзінің денсаулығын тәуекелге 

қояды. Бүгінгі таңда экологиялық проблема біз үшін ең өткір тақырып болып отыр. 

Қазақстанның экологиялық проблемалары және оларды шешу жолдары – ғаламдық 

міндеттер қатарында. 

Қазақстанның негізгі экологиялық проблемалары. 

Қазақстандағы ауаның ластануының себебі пайдалы қазбаларды өндіру және өңдеу 

(қорғасын, мырыш, фосфор, хром өндірісі) өсуі. Кәсіпорындар ескі тиімді емес тазарту 

жүйелерін пайдаланады, нәтижесінде атмосфераға мыңдаған зиянды заттар шығарылады. 

Мұнай мен газ өндіру кезінде ілеспе газды жағу. Бұл атмосфераға күлдің шығарылуымен 

бірге іске асады. Атмосфераға көміртек пен қорғасын тотығын шығаратын автокөліктер 

санының көбеюі. Оларды пайдалану кезінде сапасы төмен жанармайлар құйылып, 

көбінесе пайдаланылған газдарды тазартуға арналған сүзгілер қолданылмайды. Осы 

факторлардың әсерінен республикамыздың 15 ірі қаласында ауаның ластануының шекті 

деңгейінен асып түсті. Ең лас атмосфера Шығыс Қазақстан, Қарағанды және Павлодар 

облыстарында тіркелді. [1] 
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Қазақстан – Орталық Азиядағы ең ірі мемлекет, бірақ сумен қамтамасыз ету 

тұрғысынан ол ең қиын жағдайда тұр.. Кеңес дәуірінде мақта алқаптарын суару үшін 

өзендердің немқұрайлы қолданылуы. Суару арналары күшейтілмегендіктен, өзендерден 

судың көп бөлігі құмға құйылды. Арал теңізі жойылып кетудің алдында тұр. Бұрындары 

әлемдегі төртінші көл болатын. Қазір бұл – екі таяз су қоймасы. Себебі, оны толтырған 

Сырдария мен Әмудариядан суды егін суаруға жұмсалды. Арал теңізінің экологиялық 

проблемасының көптеген салдары бар. Судағы тұз концентрациясы 14 есеге ұлғайды. 

Теңіздің бұрынғы түбінде үлкен тұзды батпақтар бар еді, олардың үстіндегі тұз жүздеген 

шақырымға созылып, осы жерден алыс орналасқан жерлердің эрозиясын тудырады. Суда 

шоғырлану тек тұздың ғана емес, сонымен қатар ұрықтандырылған ауылшаруашылық 

жерлерінен өзендерге ағып кететін улы заттардың да жоғарылауына әкеп соқтырды. [2] 

1960 жылдардан бастап Балқаш көлінің экологиялық проблемалары басталды. 

Өнеркәсіптік қоқыс қалдықтары мен көл маңында орналасқан қалалардан аққан ағын 

суларды Балқашты ақырындап жойып жатыр. Балқаш мыс балқыту зауыты көлдің жанына 

жүздеген мың тонна қалдықтарды тастайды. Өндірістен жыл сайын мыңдаған тонна улы 

шаңдар көлге тасталады. [3] 

Каспий теңізінің экологиялық проблемалары Қазақстанға да қатысты. Мұндағы 

оның ерекшелігі – теңіз жағалауында және теңізге дейінгі платформаларда мұнай өндіру. 

Аса ауыр мұра – радиоактивті ластану. Семей ядролық полигонында 40 жыл атом 

қаруын сынақтан өткізді. 300 шаршы шақырым жер ұзақ уақыт бойы барлық тіршілік 

иелері үшін қауіпті болып қала береді. Мұның салдары әлі толық анықталмаған. Полигон 

1991 жылы ресми түрде жабылды. [4] 

Семей ядролық полигоны ауданында 450-ден астам жер үсті және жер асты ядролық 

сынақтарының өткізілуі нәтижесінде атмосфераға, гидросфераға және литосфераға өте 

үлкен мөлшерде радиоактивті материалдар шығарылды. Тек Семей ядролық полигонының 

ғана емес, соған жақын жатқан орасан үлкен аумақтар да (Павлодар, Қарағанды, Шығыс 

Қазақстан, Жезқазған облыстары және Ресей Федерациясының Алтай өлкесі) радиоактивті 

ластануға ұшырады. Соның нәтижесінде сол аумақтағы көптеген тірі ағзалар және тұрғын 

халықтар зардап шекті. [5] 

Полигон аймағында күні бүгінге дейін топырақ және өсімдіктер ластанған.. 

Бастапқысынды адамдарға, жануарлар мен табиғатқа тікелей зардабын тигізген ашық 

сынақтар жасалды. Сосын оларды жер астына жасай бастады. Атом бомбаларының 

жарылыстары сұмдық ауыр болды. Семей маңындағы радиациялық әсер аймағында 

тұратын 500 мыңдай адам осы сынақтан азап шекті.. Облыста онкологиялық, жүрек-қан 

тамыр, жүйке және психикалық аурулар саны күрт өсті. Азап шегіп, өлім құшқан адамдар 

қаншама. Отбасыларында кемтар балалар көбейді Семей полигоны Кеңес Одағының аса 

маңызды стратегиялық объектісі болды. [6] 

Тұңғыш атомдық жарылыстың радиоактивті өнімдері аймақтың барлық елді 

мекендерін жауып қалды ауылдардың тұрғындары радиациялық сәуленің сұмдық дозасын 

алды. Семей облыстарының радиациялық сәулеленудің ықпалына ұшыраған басқа 

аумақтардың тұрғындарының арасында сырқат санының ұдайы өсіп келе жатқаны 

байқалады. Бұлар өкпе мен сүт бездерінің рагы, лимфогемобластоз және басқа да қатерлі 

ісікті патологиялары. Жалпы алғанда рак ісігі сынақтар басталғалы бері үш есе өсті. 

Семей полигонына жақын нақ сол аудандарда жетілуіндегі әртүрлі ауытқулар, тәндік және 

естік кемшіліктер әрқилы сәбилер дүниеге ерекше көп келеді. [7] 

Семей полигонындағы Дегелең тауының жер астындағы шахталарында 340 жарылыс 

жасалды. Бұл арада жыл сайын 14-18 ядролық сынақ өткізіліп тұрды. Осынау 

жарылыстың салдарынан бір көздері жартастардан құралған Дегелең тауы іс жүзінде 

киыршық тас үйіндісіне айналды. Жер астындағы әрбір үшінші жарылыстан соң, жарылыс 

нәтижесінде пайда болған жарықтар мен саңылаулардан радиоактивті газ шығып кетіп 

жатты. [8] 
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Ғылым мен техниканың дамуы адам баласының болашағын сақтауға емес, оған кері 

әсерін тигізетін қару-жарақ ретінде белең алды. Адамның іс-әрекеті нәтижесінде елімізде 

радиациялық ластану белең алуда. Радиациялық қару-жарақ, мұз жарғыш кемелер, 

ядролық қондырғылары бар кемелер,атом электр станцияларын шектен тыс пайдалану 

биосфераның радиациямен ластануына әсер етуде. [9] 

Дүниежүзіндегі экологиялық проблемалар жергілікті емес, бірде-бір ел оларды 

жекелей шеше алмайды. Зерттеушілер туындаған мәселелерді шешу жолдарын зерттеп, 

ұсынады. Бірақ олардың толықтай орындалуына кедергі болатын факторлар бар. Оларды 

жүзеге асыру үшін практикалық қадамдар жасалуда: Ескі өндірістердегі сүзгілерді 

ауыстыру басқа кедергілерге душар болады, мұндай шығындарды көтере алмау және 

резервтерді іздемеу. [10] Автомобиль көлігінің пайдаланылған газдарын азайту немесе 

тазарту, көліктің ескірген түрлерін көбірек экологиялық түрлерге ауыстыру қалалардың 

атмосферасын жақсартуға ықпал етеді. 1. Атмосфераны жақсарту өнеркәсіптік өндіріс 

қалдықтарын азайту арқылы мүмкін болады. Газ қалдықтарын тазартудың қуатты 

жүйелері бар. Жаңа кәсіпорындар оларсыз жобаланбайды. 2. Су ресурстарын жақсарту 

келесі шаралар арқылы мүмкін: Суару үшін өзен суының шығынын азайту. Суаруды 

қажет ететін дақылдарды аз талап етілетін дақылдармен алмастыру оң нәтиже береді: 

мысалы, мақта орнына күздік бидай өсіру. Арал теңізінің жойылуын көрші елдермен 

бірқатар бірлескен қадамдар арқылы тоқтатуға болады, өйткені көрші елдерде мұнда 

ағатын өзендер жатыр. Қазақстан өз бетінше жүзеге асыра алатын шараларды қабылдауда. 

Сонымен, жаңа ғасырдың басында Кіші Аралды Үлкеннен қорғанған 17 шақырымдық 

бөгет салынды. Балқаш көлі көрші елдердің өзендерімен қоректенеді, сондықтан оның 

проблемаларын тек халықаралық деңгейде шешуге болады. Ғылыми зерттеулер су 

ресурстарын ұтымды бөлудің түбегейлі шешімін табады. Біріншіден, оларды экожүйені 

қалпына келтіруге бағыттаңыз, ал қалғаны тұтынуға жіберіледі. Бірақ бұған бәрі бірдей 

дайын емес. Каспий теңізінің суын оның жағасында орналасқан елдердің күш-жігерінің 

арқасында ғана жақсартуға болады. 20 ғасырдың аяғынан бастап Каспий экологиялық 

бағдарламасы жұмыс істей бастады. Оның аясында мұнай өндіру үшін экологиялық 

шаралар әзірленді. [11] 3. Қазақстандағы жер ресурстарының жақсаруы ең алдымен Семей 

ядролық полигонының кең аумағын қалпына келтірумен байланысты. Біріккен Ұлттар 

Ұйымы Қазақстанның бастамасымен Семей облысын оңалту бағдарламасын қабылдады, 

оның құрамына қару-жарақты сынаудың зардаптарын зерттеуден зардап шеккен халыққа 

гуманитарлық көмек көрсету кіреді. Қазақстанның дамыған индустриалды ел ретіндегі 

экологиялық проблемалары ондаған жылдар бойы жиналып келді. Өз ресурстарын 

жақсарту үшін Қазақстан қоршаған ортаны қорғау мәселелерімен айналысатын көптеген 

аймақтық және халықаралық ұйымдарға қатысады. Бұл жеткілікті ме, уақыт көрсетеді. 
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АЙМАҚТЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ДАМУЫН БАСҚАРУ 

 

Қазіргі таңда аймақтың экономикалық дамуын басқарудың ең айрықша құралдары 

болып стратегиялық жоспарлау және аймақтық маркетинг табылады. 

Стратегиялық жоспарлау және стратегиялық басқару – қазіргі заманғы 

менеджменттің сенімді әдісі. Cтратегиялық жоспарлауды тек өндірісте, ауыл 

шаруашылығында, құрылыста, транспортта ғана емес, сондай-ақ адам қызметтерінің басқа 

түрлерінде де қолдану мүмкіндігі бар, сонымен қатар,олкоммерциялық қызметте, жоғары 

оқу орындарының жұмысында, ғылыми-зерттеу институттарында, денсаулық сақтау 

мекемелерінде және де коммерциялық емес ұйымдардаүлкен жетістіктермен 

қолданылады. Негізгі нәтижелі стратегиялық жоспарлауды аймақтың дамуын басқаруда 

қолдану болып табылады. 

ҚР аймақтарының тиісті бейімделуін немесе стратегиялық жоспарлаудың барлық 

процедураларын жоспарлауда қолдан Стратегиялық жоспарлау тек қана аймақтың 

әлеуметтік-экономикалық кешенді даму бағдарламаларын дайындауда ғана емес, сондай- 

ақ аймақтар мен қалаларда бейдағдарыстық шараларды жүзеге асыруда, масштабтық 

инфрақұрылымдық жобаларды басқаруда және аймақтардың басқа да даму бағыттарында 

қолданылады. Сөйтіп орындалмаған аймақтық артықшылық қалыптасады. Негізгі күш 

жаңа жергілікті басымдылыққа, яғни нарықтық инфрақұрылымның дамуы және қатынас 

жолы; қауіпсіздік (жеке және бизнестік); институттар, бизнесті қолдаушылар және маман 

кадрлар; инвестицияға жағымды жағдай жасауға жұмсалады. 

Аймақтық дамудың қазіргі маңызды факторы – бар сапалы инфрақұрылымдық 

байланыс – аймақтық компьютерлік желілердің қазіргі қатынас жолы, ғаламторға еркін 

кіру. 

Бүгінгі аймақтық артықшылықтың аса маңызды сатысы қауіпсіздік (жеке және 

бизнес жүргізу қауіпсіздігі ). Қауіпсіздіктің төменгі деңгейінде аймаққа стратегиялық 

инвесторлар тартуға болмайды. 

Қазақстандық аймақтардың экономикалық дамуына тән мәселелер бұл аймаққа тек 

экономикалық уәкілдерді тартуғана емес, сондай-ақ инженерлік инфрақұрылымды 

дамыту, құрылыс және тұрғын үйді жаңарту, жерді пайдалануды реттеу, 

жұмысбастылықты жоғары дәрежеде ұстау, керекті экологиялық мәселелерді шешу. 

А.П.Гапоненко анықтамасы бойынша, аймақтың экономикалық даму стратегиясын 

жоспарлау циклдарын келесідей түрде көрсетуге болады [11]: 

1. Дамытудың мақсаттарын анықтау; 

2. Аймақтың сыртқы даму ортасын талдау; 

3. Аймақтың күшті және әлсіз жақтарын анықтау; 

4. Жаңа жергілікті артықшылық жасалуы және барларын қолдану; 

5. Даму концепциясын дайындау; 
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6. Нақты әрекеттерге жоспар дайындау және стратегиялардың жүзеге 

асырылуы; 

7. Тиімділік және нәтижеліліктің талдауы, мақсаттар және олардың 

табысының әдістерін түзету. 

Аймақтық дамытудың мақсаттарын анықтауда аймаққа қаржылық құралдар, 

жергілікті орталықтардан алынған, өтемге немесе басқа қарыздарға жай ғана жұмсауға 

болатындардан гөрі, айталық, даму мақсаттарының айқын құрастырылған, стандарттық 

талаптар өлшемдерін қанағаттандыратын, қол жетерлік, уақытында хабарланған және 

қайшылықсыз жүйесі әлдеқайда көбірек пайда әкелуі мүмкін. 

Әдетте жалпы және нақты мақсаттармен міндеттерді бөліп көрсетеді. Жалпы 

мақсаттар аймақтың қажетті даму жағдайын нақтыланған уақытта айқындауы қажет, 

айқын және қысқаша болуы керек. Оларды өндіруге барлығын, кім олардың табысы 

бойынша жұмыс істейді: әкімшілік қызметкерлерін, кәсіпкерлерді, халықты, барлық 

мүдделі тұлғалардытарту керек. [6] Әлеуметтік-экономикалық даму мақсаттары 

баспасөзде және iскер топтарының арасында талқылауларды талап етеді. Даму 

мақсаттарын тұжырымдау үшін экономикалық кеңесшілерді, жергілікті жоғары оқу 

орындарының қызметкерлерін, жергілікті банк қызметшiлерін және т.б. тарту маңызды. 

Аймақтық дамудың жалпы мақсаттары, сол аймақтың қажет сапа деңгейлерiнің тұру 

ортасын мiнездейдi, сондай-ақ экономикалық дамудың сандық және сапалық 

бағдарларын қалыптастырады. Тұжырымдамаға сәйкес адамға маңызды бұру, мемлекеттің 

негізгі саясатын жүзеге асыру, лайықты өмір талаптарын жасауға бағытталған, әлеуметтік 

өмірлік талап стандартын орнату, тиімділік көрсеткіштері және өлшемі аймақта қол 

жетерліктей болуы керек. Мақсаттар бірлестіктер туралы сандық және сапалық 

мәліметтерге, жеткiлiктi   икемді   және өзгеруге   ерiксiз тәуелді   өзгермелі   саяси 

бағдар және алынған аралық нәтижелерге сүйенуі керек. 

Осылай сапалы мақсатты көрсету жеткiлiксiз «өсуді ынталандыру», сондықтан 

қандай өсу туралы,-халықтың өсуі, кәсіпорындар саны, ондағы жұмыспен қамтылған 

қызметкерлер, сату көлемінің өсуі, барлық заңды тұлғалардың кірістерінің немесе 

жергілікті өндірістің өсуі, сауда немесе басқа бір салалардыңсөз болатыны белгісіз. Басқа 

мысалдар артық жалпы терминдерді қолдану: бизнес ортаны жақсарту; жұмыссыздықты 

төмендету; тұрғындардың экономикалық әл-ауқатын көтеру. 

Мақсатты анықтау біршама толығырақ және сандық айқын. Олар даму 

көрсеткіштерін және әлеуметтік-экономикалық стандартты жұмыс істеуіне барлық 

тіршілік әрекетінің инфрақұрылымын ұстау қажет. [21] 

Жалпы мақсаттар біршама нақты өзгереді, толығырақ сандық бағдар және сәйкес 

белгі береді, оның көмегімен аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын қадағалауға 

болады. Егер де жалпы мақсаттарды өлшемді әрі нақты етіп өзгертуге болмаса, онда бұл 

жүйелік шараларды осы мақсаттарға қарай жылжу мүмкін еместігін білдіреді. Нақты 

мақсаттар мынадай сұрақтарға жауап береді: не пайда болу керек; нақты кіммен; қайда 

және қашан; қандай сапалы нәтижелер еру керек? 

Аймақтың сыртқы даму ортасын талдаукезеңінде сыртқы жағдайға талдау жасалады, 

аймақтық дамудың жайлы және жайсыз факторлары байқалады (географиялық, 

экологиялық, демографиялық, ресурстық, тарихи және т.б.), сыртқы әлеуметтік- 

экономикалық мүмкіндіктермен қауіптерге жүйелік талдау жүргізіледі. 

Сыртқы ресурстардыаймақтың экономикалық дамуы үшін экономикалық, 

әлеуметтік, экологиялық және институционалды, сандық және сапалық талдау арқылы 

(қаржылық, адами, табиғи, институционалды) аймақтық экономикалық уәкілдер 

әрекетімен анықталады және бағаланады, басты әлеуметтік-экономикалық параметрлер 

сыртқы ортамен (аймақтық ішкі өнім өзгерісі (АІӨ), инвестициялық жағдай, әртүрлі 

тәуекелдер, инфляция, экономикалық өсу келешегі), салыстырмалы талдау өткізіледі, 

ұқсас аймақтардың экономикалық дамуы, аймақтық бенчмаркинг (басқа аймақтар мен 

қалалардың мақсатты озық тәжірибе ауысуы) сыртқы факторларымен айқындалады. [9] 
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Аймақтың күшті және әлсіз жақтарын анықтаубарысындааймақтардың өткен 

әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламалар нәтижелерінің жүзеге асуы бағаланады, 

табыстармен күйзелістердің себептері айқындалады. 

Ол үшін аймақтар ресурсының объективті деректері талданады: 

- адами ресурстар (халықтың жас құрылымы, ұлттыққұрамы, көші қон, халықтыңөсу 

факторы, білім, жұмыс істейтіндердің басқа да қызметтерінің кәсіби құрамы, 

жұмыссыздық деңгейі және динамикасы, кірістер, еңбекақы деңгейі, халықтың жан 

басына шаққандағы АІӨ, еңбек өнімділігі, физикалық және психологиялық денсаулық 

деңгейі және динамикасы, өмірдің ұзақтығы); 

- табиғи ресурстар (жерді пайдалану, табиғи кендердің болуы, рекреациялық 

ресурстар, тарихи және табиғи нәрселер); 

- экономикалық ресурстар   (жергілікті    экономиканыңқұрылымы:    тез 

дамитын өндірістің басым салалары; жекешелендіру; жерге меншік; қоғамдық және жеке 

инвестициялар; муниципалдық қызметтер құрамы мен көлемі; инфрақұрылым; көлік және 

байланыс; шағын кәсіпкерліктің даму сатысы; аймақтық кәсіпорындардың «экспорттық» 

қызметі). [9] 

Қазіргі жағдайда, аймақтардың көбісінде әлеуметтік-экономикалық дамудың пост 

индустриалдық тенденциясы көрінгенде, аймақтық басымдылықты тек материалдық 

өнімдер өндірісінде ғана емес, сондай-ақ қызмет саласында анықтау керек. Аймақ басқа 

аймақтарға қызметтерді «экспорттауды» үйрену керек. Қызмет өндірісі ресурстарды 

тартуға, әл-ауқатылыққа, сондай-ақ, өндірістің материалдық құндылығына көмектесуі 

мүмкін. Қазіргі жағдайда қаржылық, сақтық, консультациялық, аудиттық, байланыс 

қызметі,    информатика,    білім,    медициналық     қызметтер-экономикалық 

белсенділіктің барлық түрлері аймақтық дамуға мүмкіндік береді. 

Жаңа жергілікті артықшылық жасалуы және аймақтағы бар басымдылықты қолдану 

стратегиялық жоспарлау шеңберінде қарастырылады (орналастыру, негізгі нарыққа 

жақындығы, демографиялық ерекшеліктері, инфрақұрылымның жетілгендігі). Бәсекеге 

қабілеттілік факторы сол аймақты басқасынан айырушы, сондай-ақ бәсекеге 

қабілеттіліктің   жаңа    мүмкін    факторлары    икемді    экономикалық    дамуды 

басқаруды қалыптастыру үрдісінде байқалады. [20] 

Даму концепциясын дайындау сатысында аймақтың әлеуметтік –экономикалық даму 

мақсатының ақырғы нәтижелері, осы дамудың факторы және құрылымы, сонымен 

қатар дамудың басқару әдістері жасалады. Нәтижелер аймақтың әлеуметтік- 

экономикалық дамуының жаңа үрдісімен, жергілікті және қазіргі Қазақстан 

экономикасының даму сатысының ерекшеліктерімен жасалады. Тұжырымдама негізі 

балама стратегиялар дайындау және олардың бағалануын құрайды, аймақтың дамуының 

басым бағытын білу, даму ресурстарын талдау, осы аймақтың бәсекелік артықшылығын 

табу болып табылады. 
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Бердіхан Ақнұр - Орталық Қазақстан академиясының студенті (Қарағанды, 

Қазақстан Республикасы) 

 

ТҮРКІ ӘЛЕМІНІҢ МАҚТАНЫШЫ 

 

Түрік әдебиетінің мақтанышы Мехмет Юрдақұл: 

…Мен түрікпін, дінім, ұлтым ұлы ғой, 

Өне бойым жанған отқа толғандай…- деп жырласа, қазақ түркісінен 

шыққан ақын Жұбан Молдағалиев: 

«…Мен қазақпын мың өліп, мың тірілген…»-деп жырлады. 

Ал, Мағжан әлем түркілерін өзінің поэзиясымен былайша асқақтатты: 

…Тұранға жер жүзінде жер жеткен бе? 

Түрікке адамзатта ел жеткен бе? 

Кең ақыл, отты қайрат, жүйрік қиял, 

Түріктің ерлеріне ер жеткен бе?… 

Әлем түркілерінің мақтанышы ХҮІ-ғасырда өмір сүрген Көроғылы ақын, 1785- 

1868-жылдары өмір сүрген Дадалоғлы ақын, Мехмет Емін Юрдақұл, Қожа Баходи 

Нақшбанди, әйгілі имәм Мұхаммед Исмайыл Бұхари, бүкіл әлемнің екінші ұстазы болған, 

ғылымның барлық түрін игерген қазақ түркілері Әбу Насыр әл-Фараби, Махмұт 

(Мұхаммед) Қашғари, Абай (Ибраһим) Құнанбайұлы, Жүсіп Баласақғұн (Баласағұн 

емес,М.Ә.), Қожа Ахмет Жасауи, Ахмет Жүйнеки, Мағжан Жұмабаев, Міржақып 

Дулатұлы, Сұлтанмахмұт Торайғыров, өзбек түркілері Лүтфи, Саккаки, Атай, Дүрбек, 

Бабыр, Ағаки, Мукуми, Фурқат, Әлішер Науайы, Ниязи, Қадри, Айбек, Әлімжан, Ғафур 

Ғұлам, Қаһар, Ұйғын, Яшен, Зұлфия, Міртемір, Шайыхзада, қарақалпақ түркілері Бердақ 

(Бердімұрат) Қарғабайұлы мен Әжінияз, Жиен жырау, түрікмен түркісі Мақтымқұлы, 

қырғыз түркісі Халық Ақиев, әзірбайжан түркілері Низами, Физулли, Молла Панах Вагиф, 

Хуршудбану Наватан, Расул Ғамзатов,Ғұмар Қараш, түріктер Зия Гокалып, Омер 

Сейфеддин, Хамдолла Субхи, Сыдық Қарашев, Әбу Мансұр Матариди т.б. өздерінің 

поэзиялық туындыларымен түркілерді әлемге танытты. 

ХҮІ-ғасырда   өмір   сүрген түріктің    көрнекті    ақыны    Көроғылы   шайқас 

кезінде қолына сазын (қобызын,М.Ә) алып, атқа мініп, қалың қолдың алдына шығып 

өлең-жырларымен қайрат берген, сарбаздарды шайқасқа бастап, ұраншы болған. ХҮІ- 

ғасырда жорық жыршысы Доспамбет, ХҮІІ-ғасырда Марғасқа, ХҮІІІ-ғасырда 

Ақтамберді, Тәтіқара, Үмбетей, ХІХ-ғасырда Махамбет қолына домбырасын алып, 

сарбаздарды көтеріліске үндеген. Мұндай жорықшы жыраулардың дәстүрін кешегі 

екінші дүниежүзілік соғыста қазақ түркілері Мәскеу түбінде Бауыржан Момышұлы, 

Жамбыл Жабайұлы жалғастырды. 

Жамбылды қазір әлемнің миллиондаған түркілері (Әлемде қазіргі таңда 160 

миллион түркі халықтары бар) жыр алыбы деп мақтаныш етеді. 

«ХХ - ғасырымыздың аса әйгілі ақыны шын мәнінде аты аңызға айналған замана 

жаршысының өткір де, асқақ үні - бір ғана қазақ халқы емес, осы күнгі түркі тектес 

барлық халықтар поэзиясының арсеналындағы ең озық игілік болып отыр...» - деп 

жазды заманымыздың заңғар жазушысы қырғыз түркісі Шыңғыс Айматов. Шын мәнінде 

Жамбыл әлем түркілері поэзиясының алыбы болды, бүкіл түркі халқы поэзиясының, 

соның ішінде қазақ поэзиясының шоқтығын биікке көтерді. 

Ал, Мырза Тұрсын - заде «Ең биік шың - адамның жүрегі. Жамбыл өзінің 

поэзиясымен сол шыңға жол таба білді және ол шыңды бағындырды…» - деп жазды. 

Қазақ түркілері ежелден жырды рухани азығына айналдырған, жыр арқылы ұрпақ 

тәрбиесіне аса көңіл бөлген халық. Шешендіктің сан қырлы сырларын жас ұрпаққа 

үйрете отырып, адам жанының рухани байлығын кемелдендіріп отырған. 
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Қазақ түркілерінен шыққан Сыпыра жыраудан бастап Жамбылға дейінгі 

әдебиетіміздің даңғыл жолы қазіргі кезеңде қазақ түркілерінің поэзиясын бүкіл әлемге 

танытты. 

Қазақ түркілерінен шыққан белгілі ғалым Мырзатай Жолдасбеков былай деп жазған 

еді: «…Ғасырдан ғасырға жалғасып, атадан ұрпаққа мирас болып келе жатқан қазақ сөз 

өнерінің екі үлкен айшықты мектебі бар тәрізді. 

Бірі - өмір, замана жайында терең толғанатын шешендік, фәлсафалық, данышпандық 

мектеп.Мұның аты сақталып бізге жеткен түпкі атасы Асан қайғы, одан бұл өнер ғасырлар 

аттап кешегі ұлы Абайдың қолына тиді. 

Екіншісі - өле өлгенше көмейі күмбірлеп, жағы талмаған дария- даңғыл жыраулар 

мектебі.Мұның әзірге біз білетін аты мәлім түпкі атасы- Сыпыра жырау.   Оған 

іліктес Шалкиіз, Бұқар, Шөже, Майкөт жыраулар аталады.Сондай жыраулардың ең соңғы 

үздігі - Жамбыл…» [1]. 

Қазақ түркілерінен шыққан халық ақындары Шашубай, Нұрпейіс, Кенен, Нартай, 

Орынбай, Омар, Доскей, Қалқа, Қуат, Үмбетәлі, Нұрхан, Саяділ Жамбыл дәстүрін 

дамытушы әрі жалғастырушылар болса Өтім Балтуғанұлы, Омар Сейілұлы, Бекенқұл 

Ақымбетұлы, Ұлжан Бекенқұлқызы, Қанышбек Назарұлы сияқты майталман жыраулар 

Жамбылдың ақындық-жыраулық дәстүрін қадірлеп өткен. 

Жамбыл поэзиясының ежелгі түркі поэзиясының көшбасшыларының бірі 

Иоллықтегіннің поэзиясымен рухани байланысын сөз етер болсақ мұнда әлі талай біз 

білмейтін құпиялар баршылық. Иоллықтегін мен Жамбыл поэзиясының үндестігі арадан 

сан ғасырлар өтсе де маңызын жоғалтқан емес. Жамбыл да Иоллықтегін сияқты елін 

бірлік-ынтымаққа шақырады. 

Күлтегін жырында (ҮІІ-ғасыр): 

Сөзімді түгел естіңдер: 

Бүкіл жеткіншегім,   ұланым…[2]   -   деп   жырланса,   Жамбыл 

Жабайұлы:  

…Балалар, аманбысың, шырақтарым, 

Майысып көлге біткен құрақтарым… - дейді. 

Күлтегін жырында: 

«…Біріккен әулетім, халқым… 

…Бұл сөзімді мұқият тыңда, 

Терең ұқ… 

…Біріккен халықты от-су қылмадым…(«От-су»-«өштестірмеді» - деген 

мағынада),[2].- деп жырланса, 

Жамбылда: 

…Кімде кім бірлік бұзса - халыққа қас…- деп жырланады. 

Екеуінде де негізгі мақсат- халық бірлігі. Иоллықтегін мен Жамбыл Жабайұлы 

шығармалары арасындағы рухани байланысты осыдан сезуге болады. 

Күлтегін (үлкен жазуында): 

…Алып кісілер бізге шабуыл жасады, 

Сол мезетте өкініп, 

Күлтегінді шағын қолмен жібердік. 

Жойқын соғыс жасапты. 

Алып Шалшы ақ атқа мініп шауыпты. 

Баршасы түргеш халқының 

Сол жерде өлім тауыпты…[2]. 

Қазақ түркілерінен шыққан атақты батырлар Кенесарыны, Наурызбайды, 

Бұқарбайды, Нәпбайды, Бұғыбайды, Саурықты, Сыпатайды, Байсейітті, Сұраншыны 

Жамбыл жырға қосады: 

Ақ ауызы арқырап, 

Ақ сауыты жарқырап… 
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…Наурызбай келді арыстан. 

Жауды көрсе қуанған, 

Алмасын қанға суарған, 

Табыннан шыққан Бұқарбай. 

Ту ұстаған Нәпбай, 

Жортуыл жолшы Бұғыбай. 

Жалаң қылыш байланған, 

Жау қайда деп сайланған. 

Батырлар келді Қордайға… 

Кенесары келген соң, 

Өңкей ерді көрген соң, 

Ерлігін жаннан асырған, 

Бес қаруын асынған, 

Келді Саурық, Сыпатай, 

Жас Байсейіт, Сұраншы, 

Келді бәрі қалмастан, 

Кенесары алдында, 

Өңкей көкжал бас қосқан… 

Тоныкөк (ҮІІІ-ғасыр) жырында: 

«…Мен былай дедім: 

-Мен, білге Тоныкөкпін. 

Алтын қойнауын асып келдік, 

Ертіс өзенін кешіп келдік, 

Кім келсе де батыр дедім…[3]. 

Күлтегін (үлкен жазуында) елді қорғау идеясы - жырдың мәңгілік алтын діңгегі. 

Ежелгі түркілердің ең басты идеологиясы- туған жерге деген, туған елге деген 

махаббатты ұрпақтардың санасына сіңдіру. 

Халық ішіндегі алауыздықтың кесірі түркі халқының жойылып кетуіне әкеліп 

соқтыра жаздады. Табғаш халқының тепкісіне көнген түркілер жырда былайша 

жырланады: 

…Бектерінің халқының ымырасыздығынан, 

Табғаш халқының тепкісіне көнгендігінен, 

Арбауына көнгендігінен, 

Інілі-ағалының дауласқандығынан, 

Бекті халқының жауласқандығынан, 

Түркі халқы елдігін жойды. 

Қағандығынан айырылды…[2]. 

Түркі халқының алаауыздығы мемлекеттің күйреуіне әкеліп соқтырған. 

Оған себепкер болған табғаштарға жағымпазданып, олардың алдауына ерген 

түркілердің атқамінерлері.Олар жырда былай жырланады: 

…Соңындағы інілері қаған болған, 

Ұлдары да қаған болды. 

Соңындағы інісі ағасындай болмады, 

Ұлдары әкесіндей болмады. 

Біліксіз қағандар отырған екен, 

Жалтақ қағандар отырған екен. 

Әміршілері де біліксіз екен, 

Жалтақ болған екен… [2]. 

Жамбылдың «Өтеген батыр» (екінші нұсқасы) жырында біліксіз, жалтақ болыстар : 

Елді сатып, қан сорған, 

Қарғылы қара болыстан…[4] 

Ал Жамбылдың «Халық Армиясы» атты өлеңінде: 
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…Ұлық, төре, бай, манап, 

Патша жақты паналап, 

Елді бірге талады… 

..Хан мен сұлтан, бай мен бек 

Патшаларға телмеңдеп, 

Табандарын жалады…»-дейді. 

Жамбылдың «Өтеген батыр» жырында (екінші нұсқасы) Елін сүйген, жерін сүйген 

Өтеген батыр бейнеленеді.Жырда әрине, Өтеген батыр Асан қайғыға ұқсап еліне 

жерұйық іздейді.Жер іздегенде ол туған жерінен безіп кетпек емес, өз атамекеніне тең 

келетін жер бар ма екен деген сұраққа жауап іздейді. Патшаның жерді алса халқының не 

болатынын қайғырады. 

…Жетісудай жеріңен, 

Айрылып айдын көліңнен, 

Бетпақ шөлге қамалып, 

Ел боларсың тоғысқан… [2]. 

ҮІ-ҮІІ - ғасырлардағы түркілердегі алаауыздық ХҮ-ХҮІІІ-ғасырларда қазақ 

хандарының, ірі тайпаларының арасында да орын алды. Мұны белгілі ғалым-жазушы 

М.Мағауин: «Ағасының інісіне пышақ салған заман еді…»-деп жазды. Осындай 

алаауыздық- шет ел басқыншыларының қазақ даласына әлсін-әлсін шабуыл жасап 

тұруына жағдаяттар жасады. Олар бүгулі жұдырықтай тас түйін отырғанда мұндай 

болмас еді. Мұндай алауыздықтың соңы Ресей империясының қол астына бодан болып 

кіруімен аяқталды. 

Өтеген батыр осыны алдын ала сезген.Оның елін, жерін қайтсем аман алып қалам 

деп шарқ ұруы осыны дәлелдейді. 

Мұндай жағдайдың ХҮ - ғасырда өмір сүрген жырау Асан қайғының басында да 

болғаны белгілі. 

Жамбылдың «Өтеген» батырында: 

…Айдарлыңды құл қылып, 

Тұлымдыңды тұл қылып…[2]-деген тармақтар «Күлтегін» (үлкен 

жазуында):  

…Табғаш халқына бек ұлдары құл болды, 

Пәк қыздары күң болды…[5] -делінеді. 

Жамбыл жырларынан ежелгі түркі поэзиясының лебі еседі. Иоллықтегін түркі 

батырлары мен   данышпандары Күлтегінді,   Тоныкөкті,   Білгені    жырға    қосса, 

Жамбыл қазақ түркілері Кенесарыны, Өтегенді, Саурық, Сыпатай, Сұраншы батырларды 

жырға қосады. 

«Түркі халқының атақ-даңқы өшпесін деп…» жырлаған Иоллықтегін мен арадан 

ондаған ғасыр өткен соң: «Күнді көрдік, ел болдық, асу бермес өр болдық…» - деп түркі 

халықтарының бірлігін          жырлаған Жамбыл поэзиясы арасындағы рухани 

байланыс өскелең ұрпақтарды отаншылдық сезімде тәрбиелеуде мыңдаған жылдар бойы 

мәнін жоғалтпайтын асыл мұра. 
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Научный руководитель – к.ю.н. Ильясова Г.А. 

 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЛОМБАРДОВ 

 

Слово ломбард имеет происхождение от названия региона Италии - Ломбардии, 

выходцы из которой в Европе выдавали кредиты под залог имущества. 

В Казахстане ломбардными операциями может заниматься только юридическое 

лицо, исключительным видом деятельности которого являются предоставление 

гражданам краткосрочных займов под залог движимого имущества, учет, хранение и 

продажа ювелирных изделий, содержащих драгоценные металлы и драгоценные камни, а 

также инвестиционная деятельность. 

Ломбарды могут осуществлять свою деятельность только при наличии Правил 

проведения ломбардных операций (далее по тексту - Правила), которые утверждаются 

высшим органом ломбарда и должны содержать следующую информацию: 

1) предельные суммы и сроки предоставляемых кредитов: 

2) предельные величины ставок вознаграждения по предоставляемым кредитам: 

3) ставки и тарифы за проведение операций: 

4) права и обязанности ломбарда и его клиентов, их ответственность: 

5) порядок выдачи залогодателю дубликатов при утере залогового билета: 

6) иные условия. 

У многих ломбардов Правила размещены на их корпоративных веб-сайтах в 

открытом доступе без каких-либо ограничений. Поэтому я провел правовой анализ 

Правил. 

Так, в Правилах ломбарда «А» указано, что срок погашения займа со дня выдачи не 

ограничен при условии своевременной уплаты вознаграждения за пользование займом. У 

другого ломбарда «Б» максимальный срок займа составляет 365 дней. 

Согласно пп.1 п.1 ст. ст. 328 ГК РК исключительной деятельностью ломбарда 

является предоставление краткосрочных займов. Поэтому отсутствие сроков погашения 

займа или их большой срок является нарушением закона. 

Но в основном, большинство ломбардов соблюдают требования закона и выдают 

займы на срок от 10 до 30 календарных дней. 

Далее, зачастую ломбарды принимают в залог только ювелирные изделия, 

содержащие драгоценные металлы и драгоценные камни. Это соответствует требованиям 

закона, так как для приема в залог аффинированных драгоценных металлов в слитках и 

монет из драгоценных металлов исходя из смысла пп. 1 п.11 ст. 30 Закона РК «О банках и 

банковской деятельности в Республике Казахстан» требуется лицензия уполномоченного 

органа. 

Также ломбард может принимать в залог только движимое имущество, 

предназначенное для личного пользования. То есть ломбард не может принимать 

движимое имущество, не предназначенное для личного пользования, или имущество, 

принадлежащее юридическим лицам. 

Таким образом, в зависимости от специализации, ломбарды принимают бытовые 

вещи, теле-видео технику, фото-кино-аппаратуру, сотовые телефоны, меховые изделия, 

автотранспорт и другое имущество для личного пользования. 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=3280000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003931&sub_id=301100
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Необходимо знать, что в соответствии с п.3 ст. 301 ГК РК залог отдельных видов 

имущества, в частности имущества граждан, на которое не допускается обращение 

взыскания, может быть законодательными актами запрещен или ограничен. 

Согласно ст. 61 Закона РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных 

исполнителей» взыскание по исполнительным документам не может быть обращено, в 

частности, на все детские принадлежности, инвентарь (в том числе пособия и книги), 

необходимый для продолжения профессиональных занятий, транспортные средства, 

специально предназначенные для передвижения инвалидов, технические вспомогательные 

(компенсаторные) средства и специальные средства передвижения инвалидов, 

международные, государственные и иные призы. 

Следовательно, вышеуказанное имущество не может быть предметом залога, как 

например, детские игрушки, изготовленные известными дизайнерами и имеющими 

коллекционную ценность. 

Пункт 2 статьи 301 ГК РК допускает право залога на имущество, поступающее в 

собственность или хозяйственное ведение залогодателя в будущем. 

Однако, полагаю, в данном случае эта норма не распространяется на ломбарды по 

следующим основаниям: 

- ломбарды могут предоставлять краткосрочные займы только под залог движимого 

имущества (п.1 ст. 328 ГК РК); 

- договор о залоге вещей в ломбарде должен быть оформлен выдачей ломбардом 

залогового билета (п.2 ст. 328 ГК РК); 

- ломбард не вправе пользоваться и распоряжаться заложенными вещами (п.3 ст. 

328 ГК РК); 

- ломбард несет ответственность за утрату и повреждение заложенных вещей, если 

не докажет, что утрата или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы (п.4 

ст. 328 ГК РК); 

- договор хранения вещи в ломбарде должен быть оформлен выдачей ломбардом 

именной сохранной квитанции (п. 1 ст. 784 ГК РК). 

Поэтому, по нашему мнению, ломбард не имеет права выдавать краткосрочные 

займы под залог движимого имущества, предназначенного для личного пользования, 

поступающего в будущем, поскольку в таком случае ломбард не сможет выдать залоговый 

билет и именную сохранную квитанцию. 

Далее, пункт 2 ст. 328 ГК РК допускает возможность содержания в залоговом билете 

требование о страховании залогового имущества. В этом случае страхование залогового 

имущества осуществляется за счет ломбарда. 

При этом другая норма Гражданского кодекса РК, а именно ст. 784, устанавливает 

прямую обязанность ломбарда страховать в пользу поклажедателя принятую на хранение 

вещь в полной сумме ее оценки. 

Данное противоречие в нормах ГК пока не урегулировано, поэтому фактически 

ломбарды не страхуют принятые на хранение вещи. 

Гражданский Кодекс РК устанавливает 2 вида документов, подлежащих выдаче 

залогодателю, который также является поклажедателем: 

1) это залоговый билет (п. 2 ст. 328 ГК РК); 

2) именная сохранная квитанция (п. 1 ст. 784 ГК РК). 

Фактически ломбарды ограничиваются выдачей только залогового билета и не 

выдают именную сохранную квитанцию. 

В многих Правилах указано, что по истечении срока погашения займа, указанного в 

залоговом билете, предусматривается дополнительный гарантированный период 

ожидания от 10 до 30 дней, в течение которого залоговое имущество по займам с 

просроченными сроками погашения не передается на реализацию. 

Однако данные положения Правил противоречат нормам Гражданского кодекса. 

Согласно ст. 785 ГК РК при уклонении поклажедателя от обратного получения вещи 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=3010000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30617206&sub_id=610000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=3010000
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https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=3280200
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=3280300
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=3280300
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=3280400
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1006061&sub_id=3280400
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ломбард обязан хранить ее в течение трех месяцев. По истечении этого срока 

невостребованная   вещь   может   быть   продана   ломбардом    в    порядке, 

установленном пунктом 2 статьи 781 ГК РК. 

В соответствии с п.6 ст. 328 ГК РК условия договора о залоге вещей в ломбарде, 

ограничивающие права залогодателя по сравнению с правами, предоставленными ему 

Гражданским Кодексом, не действительны с момента заключения договора. Вместо таких 

условий применяются соответствующие положения Гражданского Кодекса. 

Поэтому залогодатели вещей в ломбард имеют право требовать свое залоговое 

имущество в течение 3 месяцев. При нарушении этих правил, залогодатели вправе 

обратиться в суд с иском о возмещении причиненного материального ущерба. 

В конце данного обзора хотелось бы отметить необходимость более тщательного 

контроля деятельности ломбардов со стороны уполномоченного органа по финансовому 

мониторингу, поскольку в соответствии с нормами пункта 5 статьи 328 ГК РК ломбарды о 

начале или прекращении своей деятельности обязаны его уведомить в порядке, 

установленном Законом РК «О разрешениях и уведомлениях». 
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ЯЗЫКОВАЯ ОСОБЕННОСТЬ СЕМНАДЦАТОГО СЛОВА НАЗИДАНИЯ 

АБАЯ 

 

Каждое назидание из сказанных нами слов Абая, великого казахского поэта 

мыслителя, ученого, переводчика, композитора, известного всему народу, имеет глубокий 

смысл, если взглянуть на его внутреннее содержание. 

Назидания – это беседа философа, безмерно знаменитого Абая со слушателями на 

темы высшего морального превосходства, труд Абая, в котором глубоко раскрыты его 

художественные, социальные, гуманистические и религиозные взгляды. Слова назидания 

Абая иногда называют гаклией. 

В работе рассматривается языковая особенность семнадцатого слова назидания 

Абая. Актуальность рассматриваемого материала заключается в том, что в проведенном 

исследовании показывается стойкость Абая к своей идее, к какой бы проблеме он ни 

касался, он стремится системно рассмотреть проблему и донести ее до сознания читателя, 

не отклоняясь от полученного направления. 

Как выразитель интересов трудового народа, иронически обрушиваясь на 

бездействие и равнодушие главенствующих сословий, Абай воспевает волю, разум и 

сердце, представляемые в словах назиданиях Абая как фактор устойчивого развития 

человечества и как мощный регулятор человеческой жизни, как жизненно важную 

необходимость и как начало нравственности. 
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Слова назидания – прозаическое произведение великого поэта, написанное в 

классическом стиле, подчеркивающее его художественную силу в искусстве слова, его 

мудрое мировоззрение в философии. Мы видим, что слова назидания Абая, состоящие из 

сорока пяти отдельных произведений, написаны не в одном направлении по тематике, а 

разнообразны. Из них несколько образцов короткие, а некоторые из них масштабные по 

содержанию, тематике. 

В своих словах назиданиях Абай обращал внимание не только на характер 

произведения, но и на его глубину, логическую суть. Таким образом, через 

художественное мастерство и научную проницательность он соединяет художественное 

сознание и философское сознание. Гуманистические, просветительские, социальные 

мысли Абая в словах назидания объединяются с мнением о религии и составляют 

философскую концепцию всего казахского народа. Слова назидания Абая также стали 

общим благородным словом для всего человечества. 

Абай – публицист, им он становится благодаря окружающей себя среде, невежество, 

небрежность и невостребованность своего же народа, которая началась задолго до эпохи 

Абая и продолжается до сегодняшнего дня. Поэтому Мухтар Ауэзов, рассказывая о его 

взглядах, приходит к такому заключению: «Абай – поэт, который в своих поэтических 

произведениях сознательно связан с реалиями своего времени и, критикуя его, извлекает 

полезное дело, приобщаясь к тому же социальному, административному 

восстановлению». 

Слова назидания Абая указывая на тесную связь между человеческой личнстью и 

человеческим различным качеством, что самоидентификация свидетельствует о 

совершенстве мысли мудрости.қарасөздері жалпы адамзат бойындағы түрлі қасиеттер мен 

адамзаттық болмыстың ара қатынасының бір-бірімен тығыз байланыста екенін көрсете 

отырып, өзіндік пікір қозғауы даналық ойының кемел екендігін көрсетеді. 

В семнадцатом слове назидания рассказывается об обращении Воли, Разума, Сердца 

к Науке, чтоб разрешить спор: кто из них важнее. Здесь наука проявляется как 

совершенная обладательница разума. Здесь Науку ставит выше всего. Приведя отрывок из 

семнадцатого слова, остановлюсь на языковой специфике. Например, «Эй, Наука, ты ведь 

знаешь, без меня ничто не достигает совершенства: чтобы познать тебя, надо упорно 

учиться, а без меня этого не сделать; служить Всевышнему, поклоняясь ему, не ведая 

покоя, можно только с моей помощью. Нельзя, если меня нет, добиться в жизни богатства, 

мастерства, уважения, карьеры. Разве не я оберегаю людей от мелких страстей и держу их 

в узде, не я ли предостерегаю их от греха, зависти, соблазнов, не я ли помогаю им 

собраться и в последнюю минуту удержаться на грани пропасти? Как могут спорить со 

мной эти двое?» – сказано Волей [1;25]. 

В представленном отрывке Абай подчеркивает, что сила – одна из отличительных 

черт человека, указывая на то, что ни Честь, ни звание, ни труд не приходят в мир без 

усилий, что благие дела нужно совершать тогда, когда есть сила, когда есть Воля и Разум. 

Использование таких слов, как поклонение, честь, карьера, сохранение чистоты имеющих 

глубокий смысл, демонстрирует специфику языковой особенности казахской 

ментальности. 

Разумом было сказано: «Только я способен распознать, какое из твоих слов полезно 

и какое пагубно, будь то в земной или загробной жизни. Только мне дано постигнуть твой 

язык. Без меня не избегнуть зла, не найти выгоды, не постичь знаний. Почему эти двое 

спорят со мной? На что они годятся без меня?» [2;96] 

Эти строки могут подтвердить, насколько разум имеет значительное место в жизни 

человека, что каждое препятствие возникшее перед собой требует разумного решения. 

Будто ему хотелось объяснить молодому поколению для их светлого будущего, что разум 

имеет место в сознании человечества, без которого жизнь не имеет смысла. Конечно же, 

такие мысли могут быть только у чуткого к своей стране человека, который ставит 
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интересы своего народа превыше всего. Поэтому в каждом слове мудрого Абая ты 

понимаешь, что глубина мысли настолько глубока, что погружаешься в пропасть. 

Теперь остановимся на сказанном Сердцем: «Я – владыка человеческого тела. Кровь 

идет из меня, душа обитает во мне, без меня жизнь немыслима. Я лишаю сна, заставляю 

ворочаться тех, кто лежит в мягкой постели, вынуждаю их думать о бедных, не имеющих 

крова, мерзнущих и голодающих. По моей воле младшие почитают старших и 

снисходительны к меньшим. Но люди не стараются сберечь меня в чистоте и от этого 

страдают сами. Будь я чистым, не стал бы я делать различия между людьми. Я 

восторгаюсь добродетелью, я восстаю против зла и насилия. Самолюбие, совесть, 

милосердие, доброта – все исходит от меня. На что годятся эти двое без меня? Как они 

смеют спорить со мной?» [3;9] 

В то же время, как и в случае с другими людьми, у сердца есть возможность 

управлять всей плотью, тем самым овладевать чувствами, ощущениями, радостью, 

скорбью, покаянием, управлять всей плотью. Отсюда нам известно, что сердце не 

подчиняется разуму, так как много граней у разума. Согласно рассуждению Абая, сердце 

в человеческой природе управляет его характером. В обращении к сердцу как индикатору 

человеческой души выражаются свойства национального самосознания казахов. 

В итоге нам известно, что воля, разум и сердце спорят, после обращаются к науке, к 

ее словам. В выборе наукой сердца в том случае, если трое не найдут разрешения, лежит 

глубочайшее значение. Божественность в сохранении естественности, чистоты души и 

доброты в сердце, милосердия, так как имеют важное значение, как в религиозном, так и в 

духовном смысле. Функцию плоти выполняет сердце. Если плоть живет, то разум и воля 

проникают в нее. Вот почему Абай говорил: «Соедини в себе разум, волю и сердце, и 

тогда ты станешь зрелым самостоятельным человеком», имея в виду, что у человека 

должны быть ясный ум, сильная, холодная воля и горячее, доброе сердце. Он 

рассматривает эти три понятия в постоянном единстве, но считает, что первые два 

должны подчиняться сердцу. 

Поэтому, если у машины нет мотора, она не едет, не выполняет свою функцию, так 

же и у человечества нет сердца, значит нет жизни, это понятно как с философской точки 

зрения, так и с простой точки зрения. Подытаживая прихожу к выводу о том, что 

дифференцируя зависимость ума и воли от сердца, нужно стремиться к тому, чтобы все, 

что мы делаем, чувствовалось сердцем, думалось разумом и достигалось силой. Это еще 

раз доказывает о стойкости Абая к своей идее, к какой бы проблеме он ни касался, он 

стремится системно рассмотреть проблему и донести ее до сознания читателя, не 

отклоняясь от полученного направления. Вот почему Абай говорил: «Соедини в себе 

разум, волю и сердце, и тогда ты станешь зрелым самостоятельным человеком», имея в 

виду, что у человека должны быть ясный ум, сильная, холодная воля и горячее, доброе 

сердце. Он рассматривает эти три понятия в постоянном единстве, но считает, что первые 

два должны подчиняться сердцу. И по научным исследованиям, и по мировоззрению Абая 

самое идеальное – это единство разума, воли и сердца. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Вопросы ответственности всегда и во все время интересовали людей во всем мире. 

Как и вся система права в целом, Казахстанская система права существует по своей сути 

по образцу Римского права. Но образец, это не значит, что все от начала и до самого конца 

в Казахстанской кодификации взято непосредственно оттуда. 

Стоит отдать должное истории, именно она нас вела за руку сквозь все тернии, 

сквозь время и множество поколений к справедливости к справедливому возмездию за 

совершенное, и к правильности принимаемых решений. Решений, ведущих к убеждению 

человечества в том, что на земле есть справедливость, что каждый человек имеет право. 

Право быть услышанным, понятым и понести ответственность только за то, что он 

совершил. Право на то, чтобы знать, что тот, кто поступил с тобой или твоим имуществом 

не правильно, в разрез закону, может и должен понести ответственность за совершенное. 

В современном гражданском праве институт имущественной ответственности за 

нарушение договорных обязательств не просто сохраняет свою актуальность, но и 

демонстрирует динамику своего развития и необходимость дальнейшего 

совершенствования. Об этом свидетельствует как постоянный научный интерес 

правоведов к проблемам регулирования договорной ответственности предпринимателей, 

так и систематические поправки в отечественное законодательство, направленные в 

основном на усиление мер ответственности участников гражданского оборота. Точечные 

изменения законодательства, как правило, касаются регулирования различных 

специальных групп предпринимательских отношений: корпоративных, в сфере 

недропользования, финансовом секторе, антимонопольном, в области защиты прав 

потребителей и др. При этом в настоящее время предпринимается попытка комплексной 

модернизации отечественного гражданского законодательства в части гарантирования 

защиты договорных обязательств и ужесточения ответственности за их нарушение 

Другим ярким свидетельством актуальности исследования имущественной 

ответственности за нарушение договорных обязательств является неоднозначная судебная 

практика в области взыскания убытков и неустойки. 

Наиболее принципиальные проблемы правового регулирования ответственности за 

нарушение договорных обязательств, нуждающиеся, на наш взгляд, в пересмотре 

законодательных предписаний, сводятся к следующему. 

Состав и доказывание убытков. Общее правило, относящееся к убыткам, состоит в 

том, что понесенные убытки должны быть взысканы. На основании законодательства 

Казахстана убытки состоят из реального ущерба и упущенной выгоды. Реальный ущерб 

означает расходы, которые произведены или будут произведены лицом, чье право 

нарушено, утрату или повреждение его собственности. Упущенная выгода определяется, 

как выгода, которую лицо могло бы получить при нормальных условиях оборота, если бы 

его право не было нарушено (п. 4 ст. 9 Гражданского кодекса РК). [1] 

Исходя из общего принципа, что сторона, заявляющая материальные требования, 

должна обосновать основания и размер своих притязаний, судебная практика как 

советского периода, так и современная основывается на том, что подлежат взысканию 

только определенные (доказанные) убытки, размер которых точно рассчитан взыскателем. 

При этом на практике наибольшие сложности возникают с расчетом упущенной выгоды. 

В социалистический период планового хозяйства обоснование было простое: суды 

исходили из того, было или нет запланировано получение той или иной прибыли. Сейчас 

суды исходят из того, реально ли было получение той выгоды, на которую претендует 
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истец. Степень реальности оценивается в каждом конкретном случае; общих 

рекомендаций не только в законодательстве, но и в науке пока не выработано. В 

соответствии с п. 4 ст. 350 Гражданского кодекса РК при определении размера упущенной 

выгоды учитываются меры, предпринятые кредитором, для ее получения и сделанные с 

этой целью приготовления. В силу существующих сложностей в определении размера 

убытков, с которыми сталкиваются участники гражданского оборота, отдельными 

исследователями предлагаются формулы расчета размера убытков. [2] 

Однако применение соответствующих методик расчета убытков не всегда 

эффективно в тех случаях, когда сам факт причинения убытков доказан, но по каким-либо 

объективным причинам отсутствует возможность установить их точную сумму. В этой 

связи обращает на себя внимание правило, закрепленное в Принципах УНИДРУА, 

согласно которому, если размер убытков не может быть установлен с разумной степенью 

достоверности, определение их размера осуществляется по усмотрению суда. [3] 

Внедрение изложенного правила в отечественное гражданское законодательство 

применительно к определению размера убытков, причиненных лицом, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность, существенно упростило бы бремя доказывания таких 

убытков, отдав соответствующий вопрос на усмотрение суда. 

Также весьма своевременным видится следующее высказанное в научной 

литературе предложение, направленное на совершенствование законодательного 

механизма расчета убытков за нарушение договоров в предпринимательской сфере. Идея 

состоит в распространении способов исчисления убытков, применяемых при расторжении 

договора поставки (ст. 477 ГК РК), на другие договоры в предпринимательской сфере. [4] 

Действительно, предусмотренные ст. 477 ГК РК правила о возмещении разницы между 

ценой, установленной в расторгнутом договоре, и ценой по совершенной взамен сделке 

(или текущей ценой) представляют собой весьма удобный механизм расчета убытков за 

нарушение предпринимателями договоров и должны носить универсальный характер. 

Следующий более частный аспект рассматриваемой проблемы упирается в 

необходимость законодательного обеспечения прозрачных и простых правил расчета 

упущенной выгоды в тех случаях, когда лицо, нарушившее обязательство, получило 

вследствие этого необоснованные доходы. В частности, предлагается установить в ГК РК 

норму, согласно которой, если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого 

доходы, то лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с 

другими убытками упущенной выгоды в размере не меньшем, чем такие доходы. 

Предлагаемый способ расчета упущенной выгоды позволит усилить ответственность за 

нарушение договорных обязательств и смягчить бремя доказывания упущенной выгоды. 

Рассмотрим условную ситуацию. Если поставщик не исполнил свое обязательство по 

поставке товара, то у покупателя, по общему правилу, есть право обосновать и взыскать и 

реальный ущерб, и упущенную выгоду. Бремя доказывания - на покупателе. Если же 

поставщик не исполнил обязательство по поставке индивидуализированного товара на 

сумму 1 млн. тенге, но при этом установлено, что он продал товар, являвшийся предметом 

соответствующей поставки, другому лицу за 1,5 млн. тенге и извлек из этого 

необоснованный доход в размере 0,5 млн. тенге, то у потерпевшей стороны (покупателя) 

появляется дополнительная возможность взыскать не только те убытки, которые она 

сможет доказать, но и сумму необоснованного дохода, полученного другой стороной. 

Предлагаемая норма не изменяет общее определение упущенной выгоды 

(неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях оборота, 

если бы его право не было нарушено). Как видно из изложенного выше примера, тот факт, 

что поставщик извлек доход в размере 0,5 млн. тенге, вовсе не исключает, что при 

обычном обороте и покупатель, мог бы извлечь такой же доход, если бы поставщик 

надлежаще бы исполнил свои обязательства. Другой вопрос, что по текущей редакции п. 4 

ст. 9 и п. 4 ст. 350 ГК РК покупатель попросту не сможет доказать свою упущенную 

выгоду, если только не представит суду в качестве доказательства свой «сорвавшийся» из- 
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за действий поставщика контракт или другие меры, предпринятые им, для получения 

выгоды и сделанные с этой целью приготовления. А таковых может и не быть. В итоге 

получается, что покупатель в большинстве случаев претендует лишь на возврат той 

суммы, которую он уплатил по договору и прочих сумм реального ущерба (ст. 477 ГК 

РК). Упущенную выгоду он взыскать, как правило, не может. Даже когда она явно видна 

из действий самого поставщика. Предлагаемая же норма устанавливает новый способ 

расчета упущенной выгоды, существенно смягчая бремя доказывания упущенной выгоды 

для договорного контрагента. Иными словами, если есть факт того, что лицо, нарушившее 

право другого лица, извлекло вследствие нарушения доход, то потерпевшему уже не 

нужно будет доказывать, что и он мог бы извлечь такой же доход в качестве своей 

упущенной выгоды. Это обстоятельство будет считаться доказанным. 

Схожая по своему содержанию норма уже имеется в действующем 

законодательстве. Имеется в виду Закон РК «Об акционерных обществах», который в п. 2 

ст. 63 устанавливает: 

«2. Общество на основании решения общего собрания акционеров или акционер 

(акционеры), владеющий (владеющие в совокупности) пятью и более процентами 

голосующих акций общества, от своего имени вправе обратиться в суд с иском к 

должностному лицу о возмещении обществу вреда либо убытков, причиненных им 

обществу, а также о возврате обществу должностным лицом и (или) его 

аффилиированными лицами прибыли (дохода), полученной в результате принятия 

решений о заключении (предложения к заключению) крупных сделок и (или) сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность, повлекших возникновение убытков 

общества, в случае если должностное лицо действовало недобросовестно и (или) 

бездействовало». [5] 

Процитированная норма позволяет обществу взыскивать не только убытки в их 

общепринятом понимании (когда на обществе лежит бремя их доказывания), но и всего 

дохода, который необоснованно получили лица, причинившие обществу убытки. 

Уменьшение судом размера неустойки. В соответствии со ст. 297 ГК РК, если 

подлежащая уплате неустойка (штраф, пеня) чрезмерно велика по сравнению с убытками 

кредитора, суд вправе уменьшить неустойку (штраф, пеню), учитывая степень 

выполнения обязательства должником и заслуживающие внимания интересы должника и 

кредитора. По нашему мнению, соответствующая норма предусматривает чрезмерно 

широкую свободу судебного усмотрения, допуская необоснованное вторжение в 

основополагающий гражданско-правовой принцип свободы договора. Особенно 

сомнительным видится право суда на снижение размера договорной неустойки по 

соглашениям, заключаемым в процессе предпринимательской деятельности. В этой связи 

предлагается пересмотреть содержание указанного предписания в сторону существенного 

сужения предусмотренной в нем возможности судебного усмотрения. В частности, 

следует ввести законодательный запрет на уменьшение договорной неустойки, 

подлежащей уплате лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность. Это, 

во-первых, усилит ответственность предпринимателей за нарушение договорных 

обязательств, и будет способствовать неукоснительному соблюдению условий 

обязательств в процессе предпринимательской деятельности, а во-вторых, обеспечит 

соблюдение гражданско-правового принципа свободы договора. 

Освобождение предпринимателя от имущественной ответственности и ограничение 

ее размера. Как известно, Гражданский кодекс РК императивно устанавливает 

недействительность принятых до нарушения обязательств соглашений сторон об 

освобождении должника от возмещения убытков, вызванных нарушением, допуская лишь 

возможность соглашений о взыскании только реального ущерба в имуществе (п. 2 ст. 350 

ГК РК). Мы полагаем возможным пересмотреть соответствующее правило применительно 

к ответственности предпринимателей за нарушение своих договорных обязательств, 
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установив запрет на заключение в предпринимательской сфере соглашений, 

ограничивающих ответственность предпринимателей суммой реального ущерба. 

Кроме того, в пересмотре нуждается и п. 1 ст. 351 Гражданского кодекса РК, 

предусматривающий возможность соглашений об исключительной неустойке (когда по 

соглашению сторон за нарушение обязательства взыскивается только неустойка, но не 

убытки). Так, необходимо ввести запрет на установление исключительной неустойки в 

договоре. Неустойка, не допускающая взыскания убытков (исключительная неустойка), не 

должна устанавливаться в договорах, поскольку это противоречит императивному 

предписанию п. 2 ст. 350 ГК РК. Иными словами, включение в договор исключительной 

неустойки позволяет установить предельный размер ответственности должника, который 

будет ниже фактического реального ущерба. В этой связи приходится прибегать к 

ограничительному толкованию части второй п. 1 ст. 351 ГК РК, заключающемуся в том, 

что исключительная неустойка, в отличие от штрафной и альтернативной, может 

устанавливаться только в законодательстве. [1] В то же время отдельные исследователи 

по-иному толкуют данную норму, склоняясь к выводу о возможности включения в 

договор соглашения об исключительной неустойке. [6] 

Таким образом, в целях устранения данного противоречия, однозначного 

правоприменения, а также усиления ответственности за нарушение обязательств 

предлагается прямо установить в ГК, что исключительная неустойка может 

предусматриваться только в законодательстве, но не в договоре. 
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КОРОНАКРИЗИС ЖАҒДАЙЫНДА ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЕҢБЕК 

НАРЫҒЫНДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР 

 

Еңбек нарығы – бұл басқа нарықтармен қатар жұмыс істейтін нарықтық экономика 

құрылымының ажырамас бөлігі.[1;8] 

Еңбек нарығы - бұл нарықтың ерекше түрі, онда жұмыс күші тауарын сату және 

сатып алу жүзеге асады. Осы жерде оның құны мен жалдану жағдайы бағаланады. Еңбек 

нарығы экономика жағдайын көрсетудің айнасы, тұрғындарды жұмыспен қамту көлемі 



142  

мен динамикасын, жұмыссыздықтың сала бойынша кәсіби біліктілік, демографиялық 

және басқа да көрсеткіштерінің құрылымын байқатады.[1;8] 

Еңбек нарығы - бұл жұмыс күшін тауар ретінде сату - сатып алу туралы 

экономикалық қатынастардың жүйесі. Еңбектің тікелей әсер етуінің арқасында жоғары 

біліктілікті еңбектің дәрежесі көтеріледі, әрбір жұмыс орнының бағасы өседі, жұмыскерге 

және оның еңбегіне талап күшейеді. Еңбек нарығында өте қабілетті және іскер 

жұмыскерлерге қатаң таңдау жүргізіледі. Нарық еңбекке қабілетсіздерді, жалқау, 

әлсіздерді ешқашан аямайды. Ол еңбектің жоғары шапшаңдығын қамтамасыз етіп, 

іскерлік пен біліктілікті талап етеді.[1;8] 

«Еңбек нарығы» - экономикалық тұрғыдан қарағанда белсенді халыққа сұраныс пен 

ұсынысты қалыптастыратын сала. Экономикалық нарық жүйесінің негізгі міндеті - ол 

адамдардың экономикалық тәуелсіздігі. Еңбек нарығын реттеудің басқару механизмі 

дегеніміз - нарықта бірігіп жұмыс істеу үшін қолданылатын нормативтік актілердің, 

заңдардың және бірлесіп жасалған шарттардың жиынтығы. Еңбек нарығы саясат 

тиімділігінің критерийі жұмыс күші сұранысы мен ұсынысы арасындағы тепе-теңдікті 

қамтамасыз ету деңгейі болып табылады. Ал оның артықшылығы мен тапшылығын 

болдырмау арқылы жүзеге асырылады. Экономикалық бәсеңдеу жағдайында аталған 

шаралардың негізгі нәтижесі жұмыссыздықты, оның табиғи деңгейіне дейін төмендеу 

болып табылады. Оукен заңы бойы жұмыссыздықтың табиғат деңгейі 1% артуы ЖҰӨ 

көлемінің 2,5% төмендетеді. Жұмыссыздықтың алдын-алу (бірінші кезекте жасырын 

жұмыссыздық) әлеуметтік жағын айтпағының өзінде, елеулі экономикалық тиімділікке 

әкеледі. Еңбек нарығы - экономикалық тұрғыдан белсенді халыққа сұраныс пен ұсынысты 

қалыптастыратын сала. [1;8] 

Еңбек нарығы жұмыскерді өндіріс құралдарынан, ең бастысы жерден айыру кезінде 

пайда болды. Алайда, ол заң түрінде еркін болғанымен, өндіріс құралдарынсыз өмір 

сүруге қаражатсыз қалды. Аштан өліп калмау үшін ол өзінің еңбекке кабілеттілігін немесе 

жұмыс күшін сатуға мәжбүр болды. Осылайша нарыққа жаңа атау берген жаңа тауар 

пайда болды. Алайда жаңа тауар және жаңа нарық атауы бойынша зерттеушілер арасында 

келіспеушілік орын алды.[1;9] 

Ағылшын экономистері, саяси экономиканың классиктері А.Смит және Д. Рикардо 

қарастырып отырған нарықта тауар еңбек, «еңбек өзінің табиғи және нарықтык бағасына 

ие деп санады. Осындай пікірді казіргі уақытта экономикалык неоклас-сикалық өкілдері 

ұстануда.[1;9] 

XIX ғасырда атақты неміс экономисі, философ және әлеуметтанушы К. Маркс 

«Капитал» деген еңбегінде нағыз тауар еңбек емес жұмыс күші, еңбекке қабілетттілік 

болып табылатынын көрсетті. Осыдан кейбір экономистер еңбек нарығы деп атаса, 

К.Маркс ілімін жақтаушылар жұмыс күшінің нарығы деп атады. Кеңестік экономикалық 

әдебиеттерде соңғы терминді көпшілік қабылдаған болатын.[1;9] 

Егер сату-сатып алу нысаны болып табылатын тауарды анығырақ бөліп алсақ, 

аталған проблеманы дұрыс шешуге болады. Қазір отандық экономикалық әдебиетте екі 

көзқарас басым. Біріншісі тауар шығаруға әлеуетті еңбекке қабілеттілер - жұмыскер күші 

десе, екіншісі тауар деп еңбекті санайды. Бірақ оның жақтастары, еңбекті мақсатты 

қызмет үдерісінде тауар ретінде қарастыру қиын екенін түсіне отырып, тауар ретінде 

«әлеуетті еңбекті» санайды.[1;9] 

Қазіргі кезде адам көптеген қабілеттерге ие бола отырып, еңбек үдерісінде олардың 

барлығын қолдана бермейді. Еңбек нарығы, біріншіден, еңбек күшіне сұранысымен, 

екіншіден, адам қабілеттерінің бір бөлігін қолданумен, үшіншіден жұмыс күшін қолдану 

уақытымен, төртіншіден жаңа пайда болған құнды қайта бөлумен байланысты әлеуметтік 

еңбектің қатынастарын көрсетеді. Тек осы жағдайда ғана «еңбек нарығы», «еңбек 

ресурстарының нарығы», «еңбек қызметтерінің нарығы», «жұмыскер күшінің нарығы» 

терминдерін синоним өзара тең  ұғымдар ретіндс пайдалануға болады.  Сонымен бірге 
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«еңбек нарығы» термині әлемдік экономикалық әдебиеттерде кең қолданылып жүргенін 

атап өту керек.[1;9] 

Егер нақтырақ айтар болсақ, онда «еңбек нарығы» ұғымы жұмыс күшін пайдалану 

құкығын белгілі бір уақытқа жұмыс берушіге берумен, еңбекақы көлемін, жұмыс күнінің 

ұзақтығын, еңбек жағдайын, төленетін демалыс ұзақтығын, ауру немесе мүгедектік алу 

жағдайында өтелім көлемін анықтаумен, өндірісті белгілі бір уақытқа тоқтатумен 

байланысты әлеуметтік еңбектің қатынастарын көрсетеді.[1;9] 

Сонымен қатар «нарық» ұғымына оны өткізу тетігі жатады, ол «сұраныс-ұсыныс» 

үлгісі түрінде болып, бағалары өзгеріп тұратын ақпараттар мен бәсекелестік негізінде 

қызмет істейді. Сонымен, еңбек нарығы - бұл жұмыс күшін пайдалану мен жалға алу 

шарттары бойынша сатып алушы мен сатушы арасындағы әлеуметтік еңбек 

қатынастарының жиынтығы. Аталған жиынтықтың негізін білдіретін орталық қатынас 

жұмыс күшін өмірлік қаражаттарға айырбастау арқылы қатынас орнатады. Бұл қатынас 

жұмыс күші ретіндегі тауар мен өмірлік қаражаттарға сұраныс-ұсыныс тетігі негізінде 

жүзеге асады. Бұл үдеріске мемлекет те қатысады. Ол еңбекақысының ең аз мөлшерін, 

жұмыс күнінің ұзақтығын, жұмыссыздық бойынша жәрдемнің көлемін және басқа да 

көрсеткіштерді тағайындайды. Жалпы алғанда әлеуметтік еңбек қатынастары мемлекеттік 

- нарықтық үдеріс ретінде жүзеге асады. Нәтижесінде еңбектенушілер, жұмыс берушілер 

мен мемлекет арасындағы мүдделердің тепе-теңдігі орнайды.[1;9] 

Нарықтық қатынастар жүйесінде еңбек ресурстары маңызды орынға ие. Бұл нарықта 

мемлекеттік ұйым және жеке ұйымдардағы жұмыс берушілер мен еңбекке қабілетті 

тұрғындардың мүдделері түйіседі. Еңбек нарығының тетіктері арқылы тұрғындардың 

жұмысбастылық деңгейі мен енбек-ақысы анықталады. Тұрғындардың жұмысбастылығы, 

оның ұлғайымы өндірістің қажетті жағдайын қалыптастырады. [1;9] 

Мемлекеттің реттеуші функциясыжалдамалы жұмыс күшіне сұранысты (жұмыс 

берушілер тарапынан) және еңбекке қабілеттітұрғындардың ұсыныстарын мүмкіндігінше 

жақындату болып табылады. Бұған қоса, жақындасу мен тепе-теңдікті саны мен сапасы 

жағынан ғана емес, сондай-ақ уақыт пен кеңістікте, макро- және микродеңгейлерде де 

қамтамасыз ету қажет. 

Коронавирустың жылдам таралуы және көптеген елдерде төтенше жағдай енгізу 

мемлекеттік басқарудың тиімділігі мәселелерін алдыңғы қатарға шығарды. 

Қазіргі уақытта әлем әлеуметтік, технологиялық, экономикалық және саяси 

сипаттағы жаһандық трендтердің әсерінен тез өзгеруде, ал COVID-19 пандемиясы 

экономикалық өзгерістерді тездетті. Еңбек нарығы да болып жатқан өзгерістерге 

бейімделуде: жұмыстың, кәсіптің жаңа форматтары пайда болуда, еңбек ресурстарының 

дағдыларына қойылатын талаптар күшеюде. Бұл өзгерістердің маңыздылығы олардың 

өздерінде емес, еңбек нарығының барлық қатысушылары – жұмыс берушілер, азаматтар, 

Үкімет үшін салдарларында жатыр. 

Елдегі жалпы экономикалық жағдайдың тұрақтануына жауап ретінде еңбек нарығы 

2021 жылдың 2 тоқсанында барлық негізгі көрсеткіштер бойынша оң серпінді көрсетеді. 

Мәселен, егер өткен жылы пандемия кезінде кейбір азаматтар қиын кезеңнің өтуін 

күте тұруды ұйғарып, жұмыс іздеуді тоқтатқан кезде немесе жастар оқуын жалғастыруға 

және еңбек нарығына шықпауға шешім қабылдаған кезде экономикалық белсенді емес 

халық санының өсуі байқалса, онда шектеу шаралары әлсіреп, экономика жанданған 

сайын халық жұмыс күшіне қайта оралуда. 

Нәтижесінде экономикалық белсенді емес халық саны бір жылда 10,1 мың адамға (- 

0,2%) және бір тоқсанда 37 мыңға немесе 0,9%-ға азайды. Сонымен қатар, ауыл 

тұрғындары экономикалық тұрғыдан белсенді бола бастады - олардың жұмыс күшінен 

тыс саны бір жылда 2% - ға және тоқсанына 0,4%-ға дерлік азайды. 

Жалпы республика бойынша жұмыспен қамтылған халықтың білім деңгейі артқанын 

атап өту қажет. Жұмыспен қамтылған халық пен жалдамалы жұмысшылардың жалпы 

саны арасындағы білім деңгейі соңғыларының айтарлықтай басым болуына байланысты 
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айтарлықтай ерекшеленбейді. Өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың жағдайы басқаша. 

Мәселен, өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың үштен бір бөлігінің арнайы білімі жоқ 

(техникалық және кәсіптік білім) және тек 27%-ның ғана жоғары білімі бар. 

Еңбек нарығын жұмыспен қамтудың жаңа шындықтарына бейімдеу жалғасуда. 

Мәселен, өткен тоқсанмен салыстырғанда қашықтықтан жұмыспен қамтылғандар саны 

2% - ға артып, 75,2 мың адамды құрады. Әйелдер әлі күнге дейін осындай жұмыспен 

қамтылғандардың басым бөлігін құрайды, алайда ерлер үлесінің ұлғаюы байқалады, олар 

34,5% - ға жетті. Гендерлік айырмашылықтармен қатар, кейбір өзгерістер тұрғылықты 

жері бойынша да байқалады – қашықтықтан жұмыс істейтін ауыл тұрғындарының үлесі 

5% - дан астам өсті. Физикалық жұмыс орнынан тыс жерде жұмыс істейтіндердің 

көпшілігі өздерінің АКТ құралдарын пайдаланады, бірақ жұмыс берушілер компьютерлер 

мен байланыс құралдарымен қамтамасыз еткендердің саны шамамен 2% - ға өсті. 

Осылайша, коронакризис басталғаннан бері бір жыл ішінде еңбек нарығының негізгі 

көрсеткіштері бойынша оң серпін байқалады. 

Халық экономикалық белсенділікке оралады. Жұмыспен қамту, негізінен, нәтижелі 

өзін-өзі жұмыспен қамту есебінен ұлғаюда. Жұмыспен қамтудың балама түрлерін 

пайдаланатын адамдардың саны өсуде. Азаматтардың еңбекақысы артуда. 

Жұмыссыздық деңгейі тұрақты болып қалуда. Сонымен қатар, жұмыспен қамтуға 

жәрдемдесу бойынша кешенді мемлекеттік қолдау алу үшін жұмыспен қамту 

орталықтарында жұмыссыздар ретінде одан да көп адамдар тіркеледі. 
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АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ НАРЫҒЫНЫҢ АЛҒЫШАРТТАРЫ МЕН 

ҚАЛЫПТАСУ КЕЗЕҢДЕРІ 

 

Көптеген монографиялар мен ұжымдық ғылыми еңбектер аграрлық сектордағы 

нарықтық қатынастардың қалыптасуы мен даму мәселелеріне арналған. 

Дегенмен, «ауылшаруашылық кәсіпкерлік», «аграрлық нарық», «азық-түлік 

нарығы», «агробизнес» және «жер нарығы» сияқты ұғымдарды зерттеу өзекті мәселе 

болып қала бермек. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығындағы ұйымдық- 

экономикалық нысандардың даму динамикасын білдіретін санаттарды біріктіру міндеті 

әлі өз шешімін тапқан жоқ. Ауыл шаруашылығы нарығының құрылымын анықтауда және 

қарастырылып отырған категорияны сипаттауға жаңа көзқарасты негіздеуде әртүрлі 

көзқарастарды талдау маңызды рөл атқарады. Бұл практикалық бағыттағы жеке 

тапсырмаларды орындау үшін қажет. 

Аграрлық нарықтың мәнін аша отырып, экономикалық теория мәселелерімен 

айналысатын авторлардың едәуір бөлігі оны агроөнеркәсіптік кешеннің ішкі жүйесі деп 

санайды, айырбас сферасындағы ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер мен 

тұтынушылар арасындағы әлеуметтік-экономикалық қатынастардың жиынтығы ретінде 

сипаттайды және сол арқылы тауарларды сату және сатып алу жүзеге асырылады. Бұл 

тұжырым жоғары бағаға лайық деп есептеуге болады, өйткені ол ауыл шаруашылығы 
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өнімдерін айырбастау мен тұтынуға делдалдық жасайтын нарықтық қатынастардың 

негізгі субъектілерін бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. Алайда, біздің ойымызша, ауыл 

шаруашылығы нарығын қалыптастыру әлеуметтік-экономикалық дамудың белгілі бір 

кезеңінде мемлекет пен құқық институттарын пайдалануды көздейтін ауыл шаруашылығы 

өнімдерін сатушылар мен сатып алушылардың еркіне қарамастан жүзеге асырылатын 

объективті қажетті процесс. Осыған байланысты аграрлық нарықты адамдар арасында 

ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге және оны тұтыну орнына жеткізуге байланысты 

туындайтын ұйымдық-құқықтық қатынастарды қамтитын өндірістік қатынастар жүйесі 

ретінде қарастыру дұрыс болып саналады. [1] 

Аграрлық нарықтың мәнін экономикалық категория ретінде анықтауда кейбір 

зерттеушілер оны ұйымдық-құқықтық қатынастар тұрғысынан сипаттау мүмкіндігін 

жоққа шығарады. Олардың пікірінше, экономикалық ғылым шеңберінде аграрлық 

нарықтың маңызды бағасы жерге меншік қатынастарына дейін төмендейді. 

Бұл тұжырым рефлексияны қажет етеді, себебі құбылыстың мәнін түсінуде оның 

туындауының нақты қайнар көзін анықтау керек. Егер ауыл шаруашылығы нарығына тек 

жерге меншік қатынастары тұрғысынан баға берсек, оның дамуының серпіні ретінде 

белгілі бір меншік нысаны танылады. Дегенмен, өндірушілер ауыл шаруашылығы 

тауарларын нарыққа ұсына алғанмен, өндіріс құралдарына иелік ете алмайды. Меншіктің 

әртүрлі нысандары өндіргіш күштердің дамуына ықпал ететін тығыз ұйымдық-құқықтық 

қатынастар арқылы жүзеге асады. 

Аграрлық нарық үшін жерге меншік құқығын берудің маңызы жоқ, өйткені оның 

қалыптасуының алғы шарттары еңбек бөлінісі, өндірістің мамандануы және шоғырлануы 

болып табылады. Ауыл шаруашылығы нарығын өндіріс, оның ішінде ұйымдық-құқықтық 

қатынастар тұрғысынан талдау және өндірістің негізгі сатылары болып табылатын 

өндірісті, бөлуді, айырбастауды және тұтынуды ұйымдастыру процесінде адамдар 

арасында қалыптасқан өндірістік қатынастарға өзара байланысты болып табылады. Бұл 

олардың критериялық ерекшелігі болып табылады, соның негізінде олар экономикалық 

теорияның оқу пәніне кіреді. 

Экономикалық тиімді басқару тұрғысынан ауылшаруашылық нарығының 

сипаттамасы оның репродуктивті жүйе ретіндегі талдауына негізделген. Бұл форма 

өздігінен дамитын нарықтық қатынастар жүйесінде болғандықтан, ол өзін-өзі дамыту 

қабілетімен сипатталады. Алайда, өтпелі немесе нарықтық экономика жағдайында 

ауылшаруашылық өнімдерінің өндірісі мемлекет пен құқықтың институционалдық 

ықпалымен біртұтас технологиялық цикл шеңберінде үнемі қайталанатын жаңаруда 

жүзеге асырылады. Осы институттар арқылы және шикізатты өндіретін, оны өңдейтін 

және тұтынушыға дайын өнім беретін салалар арасындағы функционалдық байланыстар 

негізінде функционалдық, салалық және өндірістік құрылымдардан тұратын ауыл 

шаруашылығы нарығының репродуктивті жүйесі қалыптасады. [2] 

Интеграциялық процестердің күрделенуі оны жүйелік тиімділікті арттыратын 

факторларды жүзеге асыруға ашық технологиялық және экономикалық жабық тұтастыққа 

айналдырады. 

Танзакциялық сектор институттары шикізатты қажетті көлемде өндіру, оны уақтылы 

және сапалы өңдеу, дайын өнімді тұтынушыға жеткізу арасындағы неғұрлым тұрақты 

байланысты қамтамасыз етеді. 

Қоғамның экономикалық өміріндегі негізгі нысандардың бірі ретінде 

ауылшаруашылық нарығын анықтау оның репродуктивті құрылым ретінде жұмыс істеуі 

туралы ең маңызды әдістемелік қорытындыға әкеледі. Бұл форма өздігінен дамитын 

құбылыс ретінде өзіне тән белгілермен сипатталғандықтан ауыл шаруашылығы 

нарығының өзінің қалыптасу және даму жүйесіне байланысты. 

Ауыл шаруашылығы тауарларын өндіру мен тұтыну үнемі қайталанатын 

технологиялық циклдың параметрлері шегінде жаңаруда жүзеге асырылатынын білдіреді. 

Шикізатты өндіретін, оны өңдейтін және тұтынушыға дайын өнім беретін салалар 
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арасында орнатылған функционалдық байланыстардың арқасында ауыл шаруашылығы 

нарығының ұдайы өндіріс құрылымы қалыптасады. [3] 

Өтпелі экономика шеңберіндегі аграрлық нарық жүйелік тиімділікті арттыратын 

жағдайларды пайдалануда ашық болып табылатын технологиялық жабық жүйені 

білдіреді. Ондай жүйені шикізатты тиімді өндіру, оларды уақтылы және сапалы өңдеу, 

дайын өнімді тұтынушыға үнемді жеткізу арасындағы байланысты қамтамасыз ететін 

мемлекеттік және құқық институттары құрады. Аграрлық нарықтың функционалдық және 

салалық құрылымдарының күрделенуі ұдайы өндіріс процесін интенсификациялау үшін 

сызықтық және тік байланыстардың өсуін талап ететініне сәйкес, оның негізгі 

критерийлері ауыл шаруашылығы тауарларын өндіру, бөлу, айырбастау және тұтыну 

қатынастарын институттандыру болып табылады. 
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ҚЫЛМЫСҚА ҚАТЫСУШЫЛАРДЫҢ ЖАУАПТЫЛЫҒЫ 

 

Қылмыстық құқық теориясында бірнеше адамның қылмыс жасауының нәтижесі, 

одан туындайтын залалдың мөлшері дара қылмыстарға қарағанда көп болады. Сондай-ақ 

қоғамға қауіпті іс-әрекеттердің жаңа түрлерінің пайда болуына байланысты қылмысқа 

қатысушылармен жасалатын қылмыстар саны артып отыр. Соған байланысты қылмысқа 

қатысушылардың жауаптылығы мен жазасын даралау мәселелері әрқашанда маңызды 

болып табылған. Соттық-тергеу зерттеуіне сәйкес қылмысқа қатысумен жасалатын 

қылмыстар күрделі мазмұнына ие. 

Осыған орай, қылмысқа қатысушылардың жауаптылығы соттарға қылмыстың 

қоғамға қауіптілік сипаты мен дәрежесін, әрбір қылмысқа қатысушының ортақ 

қылмыстық нәтижеге қосқан үлесін анықтау, яғни жазаны тағайындаудың жеке даралау, 

қағидасын жүзеге асыруы қажеттілігімен сипатталады. 

Қылмысқа қатысушылардың қылмыс істеген кездегі әрқайсысының атқарған 

қызметтерінің түріне қарай бірінен-бірінің өзгешеліктері болады. Бұл өзгешеліктерді 

ажыратпайынша, олардың әрқайсысының қылмысқа қатысу дәрежесін, оған байланысты 

қолдануға жататын жазаның шамасын белгілеу мүмкін емес. 

Бір ғана қылмысқа қатысушылардың іс-әрекеттері абсолютті түрде бірыңғай болуы 

мүмкін емес. Олардың арасындағы ерекшеліктерді анықтауға біздің қылмыстық 

заңдылығымыз бен құқықтық теориясы үлкен маңыздылық береді. Қазақстан 

Республикасының Қылмыстық кодексінің 28-бабының мәні бойынша қылмысқа 

қатысушылардың қылмыстарын саралау олардың функцияларының өзіне тән 

ерекшеліктерін алдын ала анықтауды талап етеді. Қылмыстық кодекстің Ерекше 

бөліміндегі қылмысқа қатысу нысандарын адамдар тобымен жасалуы мүмкін 

қылмыстарды көрсететін бабы тергеу және сот органдарын, кінәлілердің жауаптылығын 
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дұрыс саралауға және қылмысқа қатысушыларға жаза тағайындау кезінде, қайсысының 

қандай қызмет атқарғанын анықтауға міндетті. Қазақстан Республикасының Қылмыстық 

кодексінің 28-бабында көрсетілгендей, олардың қылмысқа қатысу сипаты мен деңгейін 

есепке алу қажет. Басқа сөзбен айтқанда, бірлескен қылмыстық іс-әрекеттерді саралау мен 

жаза тағайындау, яғни қылмысқа қатысудың негізгі сұрақтарын шешу, бірлесіп әрекет 

етуші тұлғаларды нақтылы түрге бөлусіз мүмкін емес. 

Қылмысқа қатысу сипатына байланысты қатысушыларды төрт түрге бөлеміз: 

орындаушы, ұйымдастырушы, айдап салушы, көмектесуші. Олардың әрбіреуінің іс- 

әрекетіне өзіндік белгілер тән, бұл белгілер заңның әр түрлі нормаларында, Қылмыстық 

кодекстің 28–29-баптарындағы әр түрлі тармақтарда ашық көрсетілген. Қатысушылардың 

қатаң индивидуалды жақтарын заңда белгілеумен, олардың іс- әрекеттерін бөліп 

сипаттаумен қылмысқа қатысушылардың әрбір түрінің дербестігі көрінеді. 

Жоғарыда көрсетілгендей, қылмысқа қатысушылардың рөлдерінің бірін-бірі 

қамтуын қауіпті бір іс-әрекеттің екіншісін қамтуы туралы, егер олардың біреуі екіншісінің 

конструктивті белгісі болып табылса ғана айтуға болады. Ұйымдастырушының, айдап 

салушы мен қылмысқа көмектесушінің іс- әрекеті заңмен сипатталған орындаушының 

функцияларына жатпайды. Олардың бір-бірін өзара қамтуы қоғамдық қауіптілік деңгейі 

бойынша қылмысқа қатысушылар түрлерінің бір-біріне өзара қатысуына жауап бермес 

еді. Мысалы, айдап салушы қылмыстық жолға бірнеше адамды түсірген соң, қылмысты 

орындауға елеусіз рөл атқаруы мүмкін. Ал оны тек орындаушы ретінде тану оның 

шынайы рөлін сипаттамайды. 

Қылмысқа бірге қатысуда әрбір қатысушы өздерінің бірлескен әрекеттері арқылы 

қылмыс істеуге нақты үлестерін қосады. Бұл үлес одан туындайтын зардаппен тікелей 

байланысты болады. Сондықтан да қылмыстық құқық нормасы бойынша қылмысқа қоса 

қатысқандардың барлығы да бірдей негізде және Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімінде 

көрсетілген баптың санкциясы шеңберінде жауапқа тартылады. 

Қылмыстық құқық теориясында қатысу қандайда бір ерекше қағида немесе қосымша 

жауаптылық негізін тудырмайды деген көзқарас басым. Соған сәйкес жекелеген 

қылмыскерлер сияқты, нақты бірігіп жасаған қылмыстарына жеке кінәсінің шегіне сай 

қатысушылар жеке-жеке жауап береді. 

Қылмыстық кодекстің Ерекше бөлімі бабының диспозициясында көрсетілгендей, 

қылмыстың объективтік жағын құрайтын әрекетті бірікен қылмыстық іс-әрекеттің 

спецификасының күшімен кейбір қатысушылар жасамауы мүмкін. Бірақ бұндай жағдай 

Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 3-бабында көрсетілгеніндей, 

қылмыстық заңмен көзделген қылмыс құрамының барлық белгілері бар әрекет 

қылмыстық жауаптылқтың бірден бір негізі деген ережені өзгертпейді. Сондай-ақ қылмыс 

құрамы тек қана Қылмыстық кодекстің Ерекше бөліміндегі нормаларда мазмұндалатын 

белгілермен ғана құрылмайды. Құрылым конструкциясы Жалпы бөлім нормаларында 

берілген белгілерді де қосады. Осыған байланысты орындаушы болып табылмайтын 

қатысушыларға жауаптылық негізі қылмыс құрамы белгілері мазмұндалатын әрекеттерді 

жасауға қатысу және оның қызметтік рөліне заңнамалы сипаттама беретін Қылмыстық 

кодекстің 28-бабының тиісті бөлімдерінен шығатын белгілерді жасау болып есептеледі. 

Сондықтан да ұйымдастырушы, көмектесуші және айдап салушылардың әрекеттері, егер 

олар қылмысты тікелей орындауға бірге қатыспаса, Ерекше бөлімдегі істелген қылмыс 

үшін жауаптылықты белгілейтін баппен және оған қосымша Қылмыстық кодекстің 28- 

бабына сілтеме жасалына отырып сараланады. Қылмысты орындаушының әрекеті 

Қылмыстық кодекстің Ерекше бөліміндегі істелген қылмыс үшін жауаптылықты 

белгілейтін бап бойынша Қылмыстық кодекстің 28-бабына сілтемесіз тікелей сараланады. 

Бірақ бұл орындаушымен жасалатын қоғамға қауіпті әрекеттің Қылмыстық кодекстің 

Жалпы бөлімінде тіркелген қылмыс құрамының белгілерін мазмұндамайды дегенді 

білдірмейді. 
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Қатысушылардың қылмыстық жауаптылығының бірыңғай негізі олардың дербестік 

маңызын төмендетпейді. Әрбір қатысушының қылмыстық рөлін нақты ерекшелейтін 

мұндай ережені Қылмыстық кодекстің 28-бабының мазмұнынан көруге болады. 

Сондықтан да қылмыстың орындалуын басшылық еткен немесе ұйымдастырған тұлға 

қылмысты ұйымдастырғаны үшін жауаптылыққа тартылады. Құқыққа қарсы және қоғамға 

қауіпті әрекетті жасауға орындаушыны көндірген тұлға қылмысқа айдап салғаны үшін, ал 

қылмысты жасауға жәрдемдескен тұлға қылмысқа көмектескені үшін тартылады. Осыған 

байланысты көмектесуші мен айдап салушының жасаған әрекеттері нақты қылмыс 

құрамының дербес белгілерін құрамайды деген кейбір ғалымдардың тұжырымдары даулы 

болып келеді. Олардың ойынша, қатысушылардың жауаптылығының негізі болып 

орындаушының қылмыстық мінез-құлқы табылады. 

Қылмыстық заң тек қылмысты ұйымдастырушының, айдап салушының және 

көмектесушінің іс- қимылына қылмыстық-құқықтық тұрғыдан баға берудің өзіндік 

ерекшеліктерін нақтылай және дәлелдей түседі (бір жағынан, оны орындаушының іс- 

әрекетіне қылмыстық-құқықтық баға беруге тәуелді етсе, екінші жағынан — қылмысқа 

қатысушылар қылмысты іс-қимылының объективтік және субъективтік жағының 

мазмұнын айқындайды және нақтылайды). Сонымен, Жалпы бөлімнің шамаларында 

ұйымдастырушы, айдап салушы және көмектесуші жасаған қылмыстың шамалары 

қисындастырылады. 

Осыған орай, біздің ойымызша, Қылмыстық кодекстің 29-бабының 5-бөлігіндегі 

көмектесуші деген сөзден кейін әрі қарай былай деп толықтыру қажет «егер арнайы 

субъекті емес ұйымдасқан топтың мүшесі болып табылатын жағдайды қоспағанда немесе 

өзге топтың құрамында қылмыстың объективтік жағының бір бөлігін жартылай орындаса, 

онда соған сәйкес қоса орындаушы болып табылады». 

Шынымен де қылмысты саралау заңдылық қағидасының қажетті көрсеткішінің бірі 

болып табылады. Сондықтан да саралауда қатысушының әрекетінің құқықтық бағасы өте 

нақты және дәл айқындалуы қажет. Осыған байланысты біз П.Тельновтың көзқарасын 

толық қолдай отырып, әрбір қатысушының әрекетін тек Қылмыстық кодекстің 28-бабына 

сілтеме жасап қана сараламай, қылмыстық іс-әрекетте қатысушымен орындалған рөлді 

көрсететін бөлігінде көрсету қажет. Сонымен бірге орындаушы мен көмектесушінің 

қылмыстық іс-әрекеттерін ұйымдастырушы нақты басқарған жағдайда қылмыстық 

жауаптылықтары тең дәрежеде болуы қажет деп санаймыз. Бұл құқық қорғау 

органдарының қызметкерлерінің әрбір қатысушының атқарған рөлін өте тиянақты 

анықтауға жөн сілтейді және жазаны дараландыру қағидасын дамытады. 
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1. Аралықты тональды рельс тізбектерінің құрылғыларымен жабдықтау тәсілдері. 

Ұзындығы 25 км болатын жел жолы учаскесінде СЦБь(соц) жүйелері мен 

аспаптарын орталықтан орналастыратын тональды рельсті тізбектері бар автобұғаттаудың 

жаңа жүйесі енгізілуде. 

Аралықтың бұл бөлімі екі жолды, балластың номиналды кедергісімен. Сигналдарды 

орналастыру қозғалыстың берілген мөлшерлерін және айналыстағы поездар мен 

локомотивтердің сипаттамаларын ескере отырып, сигналдардың жүру жолындағы 

көрінуін тексере отырып, тартымдық есептеулер негізінде жасалады. 

Осы учаскеде поездардың екі жақты қозғалысын қамтамасыз етеді. Поездардың кез 

келген бағыттағы қозғалысын реттеу локомотивтің сигналдары мен сигнал оттарына 

сәйкес орындалады. Тональды рельс тізбектерінің (СОО) аппаратурасын қоса алғанда, 

автобұғаттау аппаратурасы мен жүйесі ЭО посттарының релелік үй-жайларында және 

аралық учаскесінің алдыңғы жағында орналасқан тасымалданатын модульде 

орналастырылады. СЦБ ТРЦ жүйелері мен аспаптарын рельстерге қосу тікелей қосылу 

нүктесінің жанында Орнатылатын жол жиектеріне орналастырылған Келісуші реттегіш 

трансформаторлар арқылы орындалады. 

Классикалық рельс тізбектерінің бірқатар кемшіліктері бар, олардың бірі рельс 

тізбектерінің жұмысында 30% ақау беретін оқшаулағыш буындардың болуы. Қазіргі 

уақытта БРЦ оқшаулағыш түйіспелері жоқ рельс тізбектері қолданылады, олар 

оқшаулағыш буындары бар рельс тізбектеріне қатысты бірқатар артықшылықтарға ие: 

- тұтас дәнекерленген рельстерді төсеу; 

- дроссель-трансформаторлар санының азаюы; 

- аппаратураны орталықтандырылған орналастыру; 

- кез-келген тарту үшін пайдалану; 

- кедергі әсерінен жоғары қорғаныс; 

- энергия тұтынуды азайту. 

Рельс тізбегінің қуат көзі генератор болып табылады, оның тогы генератордың 

іргелес рельс тізбектерінің жол қабылдағыштарына қосылған жерінің екі жағына да 

таралады. Автоматика құрылғыларында осц-3 (үшінші буын) және соц-4 (төртінші буын) 

тональды рельс тізбектерінің генераторлардың өткізу жиіліктерімен ерекшеленетін екі 

түрі қолданылады. 

РВНШ-250 қатардағы екі қабылдағышы бар айнымалы токтың электр күші кезіндегі 

тармақталған рельстік тізбек, ПТ трансформаторын Келісуші; ЭЦ постында орналасқан 

аспаптар. 

ЭО постындағы Аппаратура мынадай: ГӨЗ генераторы, ФПМ сүзгісі, РК –резистор 

РK = 400 Ом кабелінің ұзындығынан Қоректендіруші және релелік ұштардың кіру 

кедергілерінің тәуелсіздігін қамтамасыз етуге арналған; Срц — АЛС құрылғыларын 

қосуға арналған конденсатор. 

Тармақталған теміржол тізбегінде екі қабылдағыш бар. Жол қабылдағышы жоқ 

бүйірлік бұтақтардың ұзындығы 40 м-ден аспауы керек, бұл тармақтар үшін шунтқа 

сезімталдық есептеледі. 

Диаграммада бөлімдер көрсетілген: а — қоректендіргіш ұшы мен жақын филиал 

арасындағы учаскенің ұзындығы, BX — негізгі тармақтың ұзындығы, B2-бірінші 

тармақтың ұзындығы. 

Бұтақтар ұзындығының жалпы сомасы а, Ьх және Ь2 учаскелері ұзындығының 

қосындысы ретінде айқындалады. Бағыттамалық учаскелерге арналған тармақталған 

рельстік тізбектердің мынадай есептік ұзындығы болады: 

- екі жол релесі 60-500 М, 

- үш жол релесі 100-500 М. рельс тізбегіне үш бағыттаушыдан артық емес қосуға 

болады. 
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Буындардың жоғалуын бақылау схемасы (сурет. 3.24). Ол көрші параллель 

жолдардан ALSN кодтарын қабылдауды болдырмау үшін қолданылады. Сондықтан 

кодталған негізгі жолдар арасындағы шығулардың оқшаулағыш түйіспелері КСС 

құрылғыларымен жабдықталуы керек. 

Оқшаулағыш түйіспелердің ақаулығы кезінде сигналдық токтар ПТ 

трансформаторларына шектес рельстік тізбектерден келіп түседі және трансформатордың 

қайталама орамаларында өзара өтеледі. Жол релесі якорьді босатады. 

2. Рельс тізбектеріне қызмет көрсету тәртібі. 

Электромеханик орталықтандыру посттары бойынша кезеңмен жұмыстың басталу 

уақытын келісу арқылы, қарау журналына жарияланған учаскенің ажыратылғаны туралы 

жазба жасайды. Бұл жазуда ажыраттың мақсаты мен тәжірибесі, ал егер оқылған учаскеге 

жолдама болса, онда оның тізбесін бағыттарды ауыстыру тәртібі де көрсетіледі. 

Орталықты бекіту бойынша кезекші бұл ретте ажыратылатын учаскеге кіретінбағыттама 

қорытындыларына немесе бағдардама түймелеріне қызыл қалпақтарды киеді, содан кейін 

оқытылған учаскесі қысқарта береді, электр механикасының жазба мәтінінің астына қол 

қойды. 

Оқшаланған учаскеге жол қатынасының орамасын ашу немесе рельс тізбегінің 

қоректендіруші ұшындағы сақтандырғандарды алу арқылы ашылады. Таблода өзгерген 

жерде Жұмыспен қамту көрсеткіші болуы тиіс. Оқшаланған учаскені қысқартып, 

электромеханик орталықтандыру бекеті бойынша кезекпен бірігіп, осы учаскеге бағыт 

бойынша сигналдардың бірін ашудың мүмкіндігіне көз жеткізеді. Бұлдан басқа, өткен 

учаскеге кіретінбағыттамаларды басқару пультінен ауыстыру көмекші батырманы 

пайдалану мүмкіндігін тексеру қажет. Осы кезде электромеханик жұмысты бастайды. 

Ақаулы учаскенің рельс жіптерінің тұтастығын тексергеннен кейін дроссель 

трансформаторының негізгі немесе қосымша орамасы үзілген немесе қысқа тұйықталған 

жағдайда: осы желі бойынша жүретін жолаушылар поездарының ұзындығынан аз 

оқшауланған учаске сигналдарды пайдалануды сақтай отырып, электр поездарының 

қозғалысы кезінде ажыратылады, ал ақаулы рельс тізбегінің тәуелділігі бекітілген схемаға 

сәйкес келесі жарамды рельс тізбегіне ауыстырылады. Егер жолға ұзындығы сөндірілген 

учаскенің ұзындығынан аз поезд (жүк поезы, вагон тасымалы және т. Б.) шықса, одан 

кейінгі поездың машинисіне сөндірілген учаске бойынша сағатына 20 км-ден аспайтын 

жылдамдықпен жүру туралы жазбаша ескерту беріледі. 

Ұзындығы жолаушылар электр пойыздарының ұзындығынан асатын оқшауланған 

учаскенің рельс тізбегі рельс тізбегінің Қоректендіруші және релелік ұштарына арналған 

жабдықтардың тасымалды жиынтықтарын пайдалана отырып, екі сызықтан бір сызыққа 

ауыстырылады. 

Орталықтандыру станциясы бойынша кезекші ажыратылған учаскені қамтитын 

маршруттар бойынша поездарды электр поездарының қозғалысы және 

метрополитендердегі маневрлік жұмыстар жөніндегі нұсқаулықта және станцияның 

техникалық-өкімдік актісінде белгіленген тәртіппен осы учаскені жылжымалы құрамнан 

нақты босатуды тексергеннен кейін ғана өткізе алады. 

Сөндірілген оқшауланған секцияға кіретін электрлік орталықтандыру 

бағыттамалары секцияның нақты еркіндігін міндетті түрде алдын ала тексере отырып, әр 

жолы көмекші батырманың көмегімен ауыстырылады. 

Оқшауланған учаскедегі жұмыстар аяқталғаннан кейін электромонтер оны 

орталықтандыру бекеті бойынша кезекшінің хабардар болуымен қосады және көрсетілген 

учаске мен онымен байланысты құрылғылардың дұрыс жұмыс істеуін тексереді. Бұл ретте 

электрик жол релесіндегі кернеуді, рельс тізбектеріндегі полярлықтардың кезектесуін 

(ажыратқыш сымдармен жұмыс кезінде) және орталықтандыру станциясындағы 

кезекшімен бірге таблодағы бейнелеудің учаскенің нақты жай-күйіне сәйкестігін және 

сынақ шунтын қолдану арқылы барлық тармақтардың орналасуын бақылауды, сондай-ақ 

бағыттарды қоюды және осы учаскемен байланысты бағыттамаларды ауыстыруды 
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тексереді. Орталықтандыру бекетіндегі кезекші оқшауланған учаске жұмысының, 

бағыттамаларды ауыстырудың және көрсеткіштер бойынша таблоға маршруттардың 

тапсырмасының дұрыстығына көз жеткізеді. 

Тексеруден кейін электромонтер учаскені қосу туралы тексеру журналына жазба 

жасайды және осы жазба мәтінінің астына орталықтандыру посты бойынша кезекші қол 

қояды. Оқшауланған учаскені ажырату тәсіліне қарамастан, оны қарап тексеру 

басталғаннан бастап және қарап тексеру журналындағы жазбаны тіркеу басталғанға дейін 

орталықтандыру бекетіндегі кезекшіге ажыратылған учаскені қосатын маршруттар 

бойынша поездар қозғалысына нұсқаулар беру үшін сигналдар ашуға тыйым салынады. 

Оқшаулағыш қосылыстардағы, вагондардың қапсырмаларындағы, жалғағыш 

планкалардағы және бағыттамалы бұрмалардың төсемдеріндегі, сондай-ақ 

бағыттамаларды үрлеу және қыздыру құрылғыларының арматурасындағы оқшаулағыш 

элементтерді (шайбаларды, төлкелерді және т.б.) ауыстыру, әдетте, оқшауланатын 

учаскені ажыратпай, электриктің немесе электриктің қатысуымен жұмыс жолымен 

жүргізіледі. Бұл жағдайда оқшауланған бөлімді ажырату қажеттілігін электрик немесе 

электрик анықтайды. 
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БАЛАЛАР СТОМАТОЛОГТАРЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРАТЫН ФАКТОРЛАРДЫҢ   ГИГИЕНАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ 

 

Стоматология қазіргі уақытта жаңа заманауи емдеу-диагностикалық 

технологияларды, жабдықтарды, дәрілік препараттарды белсенді қолданатын денсаулық 

сақтау салаларының бірі болып табылады. Осыған байланысты, жаңа әдістемелерді, 

сонымен қатар еңбек жағдайлары мен олардың қауіпсіздігін бағалаудың заманауи әдістерін 

енгізуді ескере отырып, дәрігер-стоматологтардың еңбек жағдайларын зерттеу мен еңбек 

үрдісін ұйымдастыру бойынша ғылыми зерттеулерге бастамашылық жасау талап етіледі. 

Дегенмен, ғылыми әдебиеттерде жұмыс орындарын аттестаттаудың қолда бар деректеріне 

сәйкес еңбек жағдайларын бағалау нәтижелері келтірілген,ал стоматолог-дәрігерлердің 

еңбек жағдайларын жеке кәсіби тәуекелдерді бағалау тұрғысынан зерделеу бірлі-жарым 

ғана.[1] 

Медицина қызметкерлерінің, оның ішінде тіс дәрігерлерінің арасында маңызды 

мәселелердің бірі ауру жағдайында медициналық көмекке жүгінудің төмендігі болып 

табылады. Бұл уақытша еңбекке қабілеттілігінен айырылу көрсеткіштері бойынша 

денсаулықты бағалау тұрғысынан дәрігерлердің денсаулық жағдайы туралы шынайы 

деректерді бұрмалау ықтималдығын арттырады. Осыған байланысты стоматологтардың 

денсаулығын бағалаудың балама интегралды көрсеткіштерін іздеудің өзектілігі мен 

олардың өндірістік орта факторларына тәуелділігі артып келеді[2]. 
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Соңғы онжылдықтардағы стоматологияның қарқынды дамуы мен стоматологиялық 

көмекке халықтың кең сұранысының үнемі жоғары болуы нәтижесінде тіс дәрігерінің 

еңбек үрдісінің шиеленісі артып келеді[3]. 

Сонымен қатар, психо-эмоционалды қажу негізгі кәсіби маңызды органдар мен 

жүйелердің жұмысына және оның жұмысына айқын әсер етуі мүмкін екенін ескере 

отырып, тіс дәрігерінің функционалды жағдайын жеке бағалау үшін олардың жұмыс істеу 

параметрлерінің динамикасын қолданудың ғылыми және практикалық мәні айқын болады. 

Алайда, осы уақытқа дейін жұмыс ауысымының, аптаның динамикасында, сондай-ақ еңбек 

үрдісінің өзгеруіне байланысты стоматологиялық профильдегі дәрігерлердің кәсіби 

денсаулығының психо-физиологиялық өзгерістерінің егжей-тегжейлі сипаттамалары 

ғылыми әдебиеттерде табылған жоқ. Еңбек үрдісінің жүйке және эмоционалды кернеуі 

кәсіби қажудың дамуы мен эмоционалды күйзеліс синдромының қалыптасуына әкелуі 

мүмкін екендігі дәлелденді.[4]. 

Бұл заңдылықтың өзектілігін стоматологтар кәсіби қажудың таралуы бойынша 

төртінші орында тұратындығына басты назар аударады Эмоционалды күйзеліс синдромын 

диагностикалауға, түзетуге және алдын-алуға арналған әдістемелік тәсілдерді әзірлеуге 

байланысты мәселелер ерекше өзектілік пен маңыздылыққа ие болатыны анық [5]. 

Эмоционалды күйзеліс синдромын диагностикалауға, түзетуге және алдын-алуға арналған 

әдістемелік тәсілдерді әзірлеуге байланысты мәселелер ерекше өзектілік пен 

маңыздылыққа ие болатыны анық [6]. 

Алайда, эмоционалды күйзеліс синдромын (save) бағалау қол жетімді ғылыми 

әдебиеттерде анестезиолог-реаниматологтарға, психиатрларға қатысты ұсынылған [7]. 

Еңбек жағдайлары мен эмоционалды күйзеліс синдромының ауырлығы арасындағы 

математикалық тәуелділік заңдылықтары, оның ғылыми әдебиеттердегі кезеңдері 

сипатталмаған. Әр түрлі мамандықтағы тіс дәрігерлерінің денсаулығына өндірістік 

факторлар кешенінің әсері мен кәсіби қауіптерді бағалауға, өндірістік ортаға 

функционалды жағдайдың және биологиялық бейімделудің ерекшеліктерін анықтауға 

байланысты мәселелерді шешу қажеттілігі, оның кәсіби құрамы мен жұмыс күн тәртібіне 

байланысты. Ол психикалық денсаулықты сипаттау, эмоционалды күйзеліс синдромын 

бағалау және алдын-алу зерттеулердің өзектілігі мен уақтылығын анықтайды. 

Қорытындылай келе,балалар тіс дәрігерінің денсаулығын қалыптастыратын 

факторларға келетін болсақ жұмыс барысында тіс дәрігерінің әр түрлі факторларға 

ұшырайды.Осыған байланысты тіс дәрігерінің жұмысына гигиеналық сипаттама беретін 

боламыз. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

(1946–1960) 

 

После окончания Великой Отечественной войны советская милиция столкнулась с 

серьезными проблемами, одной из которой - нехватка продовольствия и предметов первой 

необходимости. Ее следствием стало крайнее ухудшение продовольственного положения 

населения страны, а, следовательно, и всплеск преступлений, связанных с кражей 

продовольствия, хищениями государственного, общественного и личного имущества. 

Наряду с этим, широкое распространение в послевоенные годы получил бандитизм и 

разбойные нападения, а также ограбления магазинов, сберкасс. товаров, представляющих 

материальные ценности. Рост количества преступлений такого рода был связан с одной 

стороны с отменой чрезвычайных законов, действующих во время войны, 

предоставлявших органам правопорядка самые широкие полномочия в сфере борьбы с 

преступностью, а с другой стороны, он определялся большим количеством оружия, 

которое оставалось у населения после окончания военных действий. 

Кроме этого, после войны изменилась и кадровая политика в милицейском 

ведомстве. Ее главной целью стало восполнение утраченного в годы войны кадрового 

потенциала и частично, установление в правоохранительных органах необходимой 

дисциплины и эффективности в деле борьбы с преступностью. 

Решению кадровой проблемы, обострившейся после войны, должно было помочь 

привлечение населения страны, ее граждан, к содействию органам внутренних дел, 

формирование из них добровольческих отрядов, призванных вместе с милицией вести 

борьбу с нарушителями социалистической законности. Поэтому, после войны, в короткие 

сроки были созданы бригады содействия милиции, состоящие из обычных граждан 

Одним из способов решения кадровых проблем в органах милиции, стал отбор 

кадров из высших учебных заведений страны и приглашение их на работу в милицию. 

Данная мера была особенно важна, учитывая то, что количество сотрудников милиции с 

высшим образованием составляло мизерный процент от их общего числа, а кроме того 

значительная часть служащих не имела даже среднего образования, в следствии чего, 

образовательный, интеллектуальный уровень сотрудников милиции в послевоенные годы 

был крайне низок. 

На протяжении всех послевоенных лет кадровая проблема продолжала оставаться 

главной проблемой в деле восстановления потенциала советской милиции. Особенно 

сильный дефицит кадрового состава органов МВД проявился в 50-е гг., в которые 

благодаря текучести кадров, органы милиции покинули многие из работавших в ней 

сотрудников. В значительной мере это объясняло и всплеск уровня преступности в начале 

50-х гг. На протяжении второй половины 40-х гг. ее удалось существенно снизить, но в 

50-х гг. произошел очередной ее скачек, в частности, проведением всеобщей амнистии 

после смерти Сталина в 1953 г., когда на свободу вышла значительная часть уголовных 

преступников и особо опасных рецидивистов. 

Послевоенная преступность отличалась высоким уровнем тяжких и особо тяжких 

преступлений, что было связанно с общим снижением уровня жизни населения после 

войны и распространением оружия, находившегося на руках населения. В данной связи 

основное направление борьбы с преступностью органов милиции было нацелено на 

борьбу с разбоями и бандитизмом, а также грабежами, широко распространившимися 

после войны. 

В послевоенное время широкое распространение получили различного рода 

организованные преступные сообщества и шайки, которые буквально терроризировали 

советских граждан. Борьбе с ними руководство органов советской милиции придавало 

первостепенное значение. Важную роль в ней имело само юридическое определение этих 

преступных сообществ, а также разработка оперативных методов борьбы с ними, что 

было особенно важно, поскольку большая часть ранее существовавших бандитских 
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группировок была ликвидирована уже к концу 20-х гг., в следствии чего в значительной 

мере были потеряны оперативные навыки в борьбе с ними. Наибольший всплеск тяжких 

преступлений наблюдался в 1946 г., который был без преувеличения самым тяжелым 

годом в сфере распространения преступных проявлений в обществе. 

Органы советской милиции сразу после окончания Великой Отечественной войны 

активно включились в борьбу с возросшей преступностью. Накал и остроту этой борьбы 

отражал принятый 17 января 1946 г. Указ «Об усилении борьбы с преступностью», 

предоставивший органам правопорядка широкие полномочия. Однако правительственная 

политика в этом вопросе не была последовательной, наряду с законодательным усилением 

борьбы с преступностью властями принимались также во многом популистские, 

пропагандистские меры, которые в значительной мере ослабляли эффект от ужесточения 

уголовного законодательства за преступные действия, в частности, таковым стал Указ «Об 

отмене смертной казни» 1947 г. и «Об амнистии» за ряд совершенных преступлений 

Милиции приходилось реагировать не только на увеличение тяжких и особо тяжких 

преступлений. Значительное распространение в послевоенные годы получили также 

хищения государственного и личного имущества, очень широко распространилась 

спекуляция. Эти виды преступлений, наряду с особо тяжкими, стали наиболее 

распространенными в обществе, именно с ними и приходилось бороться органам 

правопорядка. На этом пути органами советской милиции были достигнуты значительные 

успехи. Так, например, уже в первые послевоенные годы практически полностью ими 

была ликвидирована уголовная преступность в сельской местности, где обстановка к 1948 

г. существенно стабилизировалась. 

Важную роль в борьбе с разросшейся послевоенной преступностью сыграло 

введение должности участковых уполномоченных с достаточно широкими функциями, 

что позволило в значительной мере поставить под контроль рост преступности в 

обществе, и начать ее планомерное снижение. Особую сферу борьбы в этот период 

представляла собой борьба с лицами, занимавшимися подделкой государственных 

денежных знаков, особенно сильно распространившейся в период проведения денежной 

реформы. 

Значительного масштаба после войны достигли хищения в промышленности, а 

также растраты казенных средств, именно на эту сферу органами советской милиции было 

обращено особое внимание. Невиданного размаха достигла спекуляция похищенными в 

промышленности материалами, готовыми изделиями и товарами, что послужило 

причиной принятия Постановления Совета Министров СССР от 13 сентября 1946 г., 

направленного на борьбу с нею. В борьбе с хищением промышленных товаров и 

последующей спекуляцией похищенным на «черном» рынке органы милиции 

использовали весь комплекс мер. Значительную роль в противостоянии этому виду 

преступности сыграли органы ОБХСС, существенно усиленные в этот период. 

Тем не менее, несмотря на отдельные успехи, органам милиции не удалось добиться 

полного искоренения данных явлений, поскольку их распространение было связано с 

самим характером социалистической, плановой экономики, отрицавшей рыночные 

принципы свободной торговли и самим характером советского строя. В борьбе с этими 

преступными проявлениями был использован весь арсенал технических средств и 

методов, которыми обладали органы советской милиции в данный период. Несмотря на 

достаточно широкое их применение органы милиции в 1945-1953 гг. испытывали 

значительную нехватку техники и современного оборудования, необходимых для борьбы 

с послевоенной преступностью. Применение технических новшеств и специальных 

средств для борьбы с преступность началось уже сразу же после войны, с 1946 г. и 

постепенно расширялось с каждым годом. 

После войны многие сотрудники милиции были задействованы в восстановительных 

работах по ликвидации последствий военных действий и возрождению народного 

хозяйства страны. Это в значительной мере отвлекало их от исполнения своих прямых 
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функций и обязанностей, несколько снижало их профессиональную активность в борьбе с 

преступностью. Но с другой стороны, участие в возрождении страны правоохранительных 

органов было необходимым шагом, который символизировал близость советской милиции 

к широким массам трудящихся, ее «общенародный» характер. Важной сферой борьбы с 

преступностью после войны стала борьба с мошенничеством, широко 

распространившимся в послевоенные годы на почве нехватки самого необходимого. 

Особенно широко преступления, связанные с ним, отмечались в период демобилизации 

действующей армии, которая вызвала огромные перемещения значительной части 

населения. В первые послевоенные годы органами милиции был проведен ряд операций 

по ликвидации ночлежек и притонов, широко распространившихся в связи с общей 

неустроенностью целых социальных групп населения, ростом бродяжничества и 

беспризорности в стране после войны.Значительной проблемой, существовавшей в 

первые послевоенные годы, стало распространение бродяжничества среди детей и 

подростков. Этому явлению противостояли сотрудники детской комнаты милиции. По 

всей стране была создана их широкая сеть, открывались также детские приюты, в которых 

содержались дети без определенного места жительства, задержанные сотрудниками 

милиции. Значительную помощь в работе детских комнат милиции оказывала 

общественность, различного рода бригады содействия милиции, по борьбе с 

беспризорностью. В результате усилиями не только органов милиции, но и всего 

общества, эту проблему в значительной мере удалось решить, и к началу 50-х гг. 

состояние дел в этой сфере значительно улучшилось. Распространение всех этих видов 

негативных явлений потребовало значительных изменений в работе органов советской 

милиции, нацеленной на борьбу с ними. 

В послевоенные годы, особое значение придавалось агентурной работе в сфере 

криминалитета. Это предусматривало широкое внедрение секретных сотрудников и 

оперативников в преступные группировки и сообщества, планомерную работу по сбору 

сведений об их преступной деятельной, ее размахе и перспективах. Усилилась борьба с 

нарушениями паспортного режима, предотвращение которых давало возможность лучше 

контролировать деятельность антиобщественных лиц, учитывать количество лиц с 

преступным прошлым, отслеживать их перемещение по стране. Принятие данных мер 

органами советской милиции обусловило снижение уровня преступность к 1948 г., что 

было весьма существенным достижением, учитывая ее размах и организационную силу. 

Вместе с тем, нельзя не отметить и то, что в ряде случаев сотрудники органов советской 

милиции сознательно шли на нарушение существующего в то время законодательства, 

нередко использовали запрещенные законом методы в противостоянии уголовной 

преступности. 

В послевоенные годы органами правопорядка был установлен комендантский час, 

что позволяло контролировать жизнь крупных городов и вовремя предотвращать 

готовившиеся преступления. Новшеством, принятым в то время, стало использование 

служебных собак для борьбы с преступниками и охраны общественного порядка. 

Существенно увеличилось количество изнасилований, разбойных нападений на граждан 

на улицах городов, различного рода хулиганских, антиобщественных проявлений. Все это 

определило новую тактику борьбы советской милиции с уличной преступностью, 

включавшей в себя усиленное патрулирование улиц советских городов, строгое 

соблюдение в них комендантского часа, усиление паспортного режима в стране, а также 

переход к созданию моторизованных мобильных постов милиции, которые могли оказать 

действенную помощь в предотвращении преступлений и в задержании преступников. 

В целом необходимо отметить, что органы советской милиции в 1945-1960 гг. в 

достаточной мере соответствовали своему предназначению и в целом справлялись с 

возложенными на них обществом и правительством функциями и задачами, некоторое 

негативное воздействие на ход борьбы милиции с преступностью оказывала 

непоследовательная на некоторых своих этапах политика властей, направленная на 
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организацию борьбы с преступными проявлениями, в особенности после смерти И.В. 

Сталина в 1953г., но в целом советской милиции вполне удавалось справляться с 

возникающими трудностями и проблемами, ее профессиональная деятельность 

несомненно способствовала решению важнейшей задачи, стоящей перед советским 

обществом после окончания Великой Отечественной войны, которая заключалась в 

ликвидации ее последствий в жизни общества и в возвращении его к нормальному, 

стабильному состоянию, сужавшему возможность для роста преступных и 

антиобщественных деяний в стране. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ В 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 

В статье актуализируется проблема развития профессиональной ориентации 

школьников в педагогической и психологической теории, рассматриваются различные 

интерпретации понятия пpoфeccиoнaльной opиeнтaции. 

Сeгoдня дeлoвoму и пpoфeccиональному миру нужны мобильные люди, готовые 

грамотно принимать решения и нести ответственность за их воплощение в жизнь, 

способных успешно и эффективно находить и реализовывать себя в изменяющихся 

социально-экономических условиях в связи с поиском, планированием, выбором и 

устройством своей профессиональной карьеры. 

В связи с изменениями потребностей социума в качестве подготовки личности к 

профессиональной деятельности, нами пересмотрены традиционные представления о 

процессе профессионального самоопределения личности, разработаны и уточнены 

некоторые понятия, с помощью которых раскрывается сущность данного процесса. На 
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основе морфологического анализа понятия «профессиональная ориентация» личности 

были выявлены основные характеристики понятия и определены основные 

сопровождающие понимание последнего. Уточнение понятия «профессиональная 

ориентация» в педагогическом знании позволило расширить сферу применения для 

других отраслей науки и производства. 

Безусловно, шкoлa помогает в рeшeнии прoблeмы пpoфeccиoнaльнoй opиентaции 

oбучaющихся. Пpoфeccиoнaльнaя opиентaция прeдстaвляeт сoбoй oбoснoвaнную cиcтeму 

coциaльнo-экoнoмических, психoлoгo-пeдaгoгичeских, мeдикo-биoлoгичeских, 

пpoизвoдствeннo-тeхничeских мeр, нaпpaвлeнных нa oкaзaние пoмoщи yчaщимся в 

пpoфeccиoнaльнoм сaмooпрeдeлeнии [1]. Пpaвильнo выбpaннaя профессия соответствует 

интересам и склонностям человека, находится в полной гармонии с призванием. В таком 

случае профессия приносит радость и удовлетворение. 

Мир профессий очень подвижен, одни уходят в прошлое, другие появляются. 

Школьники нуждаются в разносторонней информации о профессиях, в 

квалифицированном совете на этапе выбора профессии, поддержке и помощи в начале 

профессионального становления. Именно эту работу и могут организовать педагоги 

дополнительного образования. 

Имеющиеся требования современного производства к уровню профессиональной 

подготовленности кадров в еще большей, чем раньше, степени актуализируют проблемы 

профессиональной ориентации школьников. Так как высококлассные намерения 

значительной части учащихся зачастую не соответствуют потребностям в определенной 

профессии [4]. 

Подготовка к выбору профессии важна еще и потому, что она является 

неотъемлемой частью всестороннего и гармоничного развития личности, и ее следует 

рассматривать в единстве и взаимодействии с нравственным, трудовым, 

интеллектуальным, политическим, эстетическим и физическим совершенствованием 

личности, то есть со всей системой учебно-воспитательного процесса. Кроме 

общеобразовательных учреждений работу по профессиональной ориентации школьников 

ведут учреждения дополнительного образования (ДО). Они также решают проблему 

оказания помощи своим ученикам в выборе профессии [5]. 

Oдним из пepcпeктивных нaпрaвлeний для рeaлизации цeлeй пpoфeccиoнaльнoй 

opиeнтации oбyчaющихся в шкoлe, нa нaш взгляд, мoжeт cтaть paсcширeниe и yглyблeниe 

coдepжaния внeypoчнoй дeятeльнocти школьников, ориентированной на учет их 

индивидуальных особенностей, интересов и способностей. Поиск современных и 

наиболее эффективных форм и методов профессиональной ориентации обучающихся в 

школе во внеурочной деятельности имеет существенное значение для теории и практики 

обучения и воспитания [3]. 

Внеурочную деятельность мы рассматриваем как логическое продолжение учебной 

деятельности, осуществляемой на уроке. Организация внеурочного образовательного 

пространства при этом рассматривается как организация пространства для 

профориентационной работы, способной повысить эффективность профессионального 

самоопределения обучающихся, сделать его более адекватным их особенностям, 

возможностям и потребностям [2]. 

Несмотря на довольно полное рассмотрение теоретических основ профориентации 

школьников в психолого-педагогической литературе, еще недостаточно глубоко решены 

вопросы профессиональной ориентации школьников средствами во внеурочной 

деятельности. 
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МОНОЛОГ ҚҰРУДАҒЫ ТІЛДІК ТӘСІЛДЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІГІ 

 

Кез келген көркемдік тәсіл, бейнелеу құралдары жеке – дара тұрғанда ешқандай 

көркемдік қызмет атқармайтыны белгілі. Шығарма поэтикасының өзі сөз өнеріндегі түрлі 

көркемдік тәсілдер мен бейнелеу құралдарының жиынтығы екендігін естен 

шығармағанымыз дұрыс. 

Әлем әдебиетіндегі алдыңғы қатарда жүрген ішкі монолог, ой ағысы сияқты 

көркемдік тәсілдер енді біздің ұлттық әдебиетте де көрініп, көркемдік ойлау жүйесін 

кеңейтті. Біздің қарастырып отырған мәселеміз ішкі монолог болғандықтан, бейнелеу 

құралдарының ішінде тікелей қатысты түс көру, оны жорыту, ішкі дауыс, ой ағысы, 

психологиялық жағдай, портрет, дауыс ырғағы тағы басқа адамның сезіміне қажетті 

көркемдік тәсілдерге тоқталуды жөн көрдік. 

Ұлттық әдебиетімізде 60-80 жылдар аралығында бой көрсеткен шығармаларда 

қаһарман мінезін дәріптеудің еркін өсу мәлесін кеңінен өрістудің ашық түрі әдебиетімізге 

ішкі монолог тәсілін алып келген болатын. Қазақ прозасында да оқиғаны қызықтау, тек 

баяндаушылық, сюжет қуушылық секілді сипаттан гөрі психологиялық тереңдік, образды 

ойлау, іштей өсу – түлеу айрықша өріс алды. 

Әбіш Кекілбаев шығармаларында баяндаушылық сипаттан гөрі, образды ойлауға, 

оқырманын психологиялық тереңдікке бойлатуға мүмкіндік береді. Осындай 

шығармаларының бірі «Үркер», «Елең-алаң» романдарында ішкі монолог тәсілі жоғары 

деңгейде қолданылған. Мысалы: романның бас кейіпкері Әбілқайыр ханның өзімен-өзінің 

іштей сырласу мен  сөйлесу тәсілі жоғары суреттелген. 

Ішкі монологқа тікелей қатысты түс көру және оны жорыту тәсілі жазушының сөзге 

деген шеберлігін білдіреді. Әбілқайырдың Ресей патшалығына елшілік жібере отырып, 

ұзақ сонар күнді күтумен өткізген уақытында түс көріп, оны өзінің құрдасы Тайланға 

жорыттырудың өзі жазушының ішкі монолог тәсілін ауқымды қолданғанының бір кепілі. 

Әбіш Кекілбаевтың «Үркер» романының «Елшілік» тарауында ішкі монологпен қоса 

Ресей патшалығынан келген елші Тевкелев пен Әбілқайыр ханның әңгімелесуі диалог 

тұрғысында берілді. 

Көркем шығармда кейіпкер атынан айтылатын төл сөз диалог және моолог түрінде 

келеді. Сонымен қатар авторлық баяндау ішінде диалогтың дара репликаллар да 

қолданылады. 

Диалог – екі адамның белгілі бір тақырып шеңберінде сөйлесуі. Диалог – тілдік 

қатынастың батапқы және табиғи түрі. Оның түп – төркіні – сөйлеу тілі. 

Екеуі оңаша қалғасын хан сөз бастады. 

Ал аман-есен жеттіңіз бе? Жол- жөнекей қиындық көрген жоқсыз ба? 

- Шүкір. Өз жағдайларыңыз қалай? Есендік пе? 

- Қалай болары әлі белгісіз. Ертең ру басыларының жиынына 
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шақырмас бұрын өзіңізбен оңаша сөйлесіп алғым келді. Олар Сейітқұл мен 

Құттымбет орыс патшасынан жоңғарға қарсы бірге соғысатын әскер сұрай кетті деп 

ойлапжүр еді. Елшілік келе жатыр деген хабарды естіп, көңілдеріне бір секем қонып, 

менің әр адымымды аңди бастады. Кеше сіздің қасыңызда ғаскер адамдары барын өз 

көздерімен көріп келген билер маған келіп, сізбен оңаша кездесуге тыйым салып, тек 

біздердің көзімізше ғана сөйлесесің деп шарт қойып кетті. Содан бері ешқайсысы 

қараларын көрсеткен жоқ. Өзара не деп пәтуа байласып жатқанын бір алла біледі. Бірақ, 

оларға бодан болу жайындағы әңгімені абайлап айтпай болмайтыны белгілі боды.[1] 

Осы бір үзіндіден жазушы монологпен қатар диалог тәсілінде қолданғанын 

байқаймыз. Кейіпкерлердің төл сөзі көркем шығармада диалог және диалогтық дара 

реплика түрінде ғана емес, сонымен қатар монолог түрінде берілуі жайында орыс ғалымы 

В.Виноградов сөз еткен болатын. Көркем шығармадағы монологтың сипаты, диалогтан 

ұзақтығы ғана емес, олардың диалогтан қарағанда композициялық күрделілігінде және 

бұлардың мазмұнына түгелдей сөзбен жауап қайырылуы міндетті еместігінде. 

Ішкі монологқа тікелей қатысты түс көру, оны жорыту, ішкі дауыс, ішкі диалог, ой 

ағысы, психологиялық жағдай, көзқарас, ишара, дауыс ырғағы. Толып жатқан адамның 

әрқилы көңіл-күйіне байланысты ерікті кейде еріксіз күйде туатын психологиялық іс- 

әрекеттерді, ой мен сезім құбылыстарын бейнелейтін көркемдік тәсілдерді қарастыру.[2] 

Әбіш Кекілбаевтың зерттеуге тірек болған шығармаларында ғалымның көрсеткен 

ішкі монологқа қатысты түс көру мен оны жорыту тәсілі көрініс табады.Түс – ішкі 

монологтың бір элементі, яғни кейіпкердің көңіл – күйін, санасындағы үздіксіз жүріп 

жатқан үрдістің бір сәтін белгілейтін көркемдік тәсілдің бір түрі. Жазушы түсті өз 

шығармаларында өте көп және зор рөл атқаратын құрал ретінде пайдалады. Қазақ 

прозасында түске соншалықты мән беріп, одан терең философиялық ой, әлеуметтік мәселе 

көтеру алпысыншы, сексенінші жылдардағы жаңа лекке тән қасиет болса керек. Соның 

ішінде Әбіш Кекілбаевтай түстің көркемдік мүмкіндігін кеңінен пайдаланған қаламгерлер 

жоқтың қасы. 

Романдарындағы кейіпкерлердің ең биігі Әбілхайыр хан өзінің ашқан балын 

жорытқалы Тайлан құрдасына барады. Әбілқайырдың бұл баруының өзін жазушы тек 

хабарлама сөз ретінде емес, Тайлан екеуінің ара қатысын, сонымен бірге уақиғаның 

барлық желісін автор баяндауында көрсете білді. 

...- Бал аштырғалы келдің бе, жоқ түс жорытқалы келдің бе? – деді Тайлан оң 

қолында отырған қараша баланың кекіліне танауын көме түсіп. 

Хан тамағын кенеді. 

- Басы бес әліп, ортада алты әліп, аяқта алты әліп, жүрегі мен босағасы жұп түсіп, 

қалғандары ұйыспай, шілдің құмалағындай шашырап кетсе, неге көрінуші еді? 

- Іздеген жоғың болса, хабары шыққанмен, қолыңа тиер – тимесі белгісіз. Ал, енді 

сапардағы жолаушыға бағыштасаң, белдеуге ат басын тіреп келіп қалыпты, бірақ 

жүрегінің басында бір зіл бар ма қалай... Қуаныштан күпті ме, әлдебір күдік пе... не де 

болса, келуі келіп – ақ қалды... 

- Һм!- деді хан. 

Орынынан тұрып, жырық балақ құлын жарғақ шалбарына жабысқан шөп-шөңгені 

сілкіп тастап, етектегі жалғыз үйге қарай баяу басып жүріп кетті.[3] 

Түс – біздің көркем әдебиетімізде күні кеше ғана көркемдік тәсіл болып 

қалыптаспағаны белгілі. Оның түп – тамыры тереңде, сонау халық болып қалыптасып, ой 

– мұңы, ән – жыры дүниеге келген ықылым заманнан бастап жырлар мен лиро – эпостық 

жырларда әдеби тәсіл ретінде қолданылып келген. Қазақ халқында өзінің болмыс – 

бітіміне байланысты түс жоруды дәстүрлі түрде қалыптасқан және әдеби жанрдың кез – 

келгенінде кездеседі де. Өйткені адам бар жерде саналы және еркіңнен тыс болатын 

психологиялық құбылыстардың болуы заңды нәрсе. Ал, түс адамның шындықты санамен 

бейнелеуіне тікелей қатыспайтын психикалық құбылыс. 
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Әбіш Кекілбаев өз шығармаларында тоқырау түстеріне терең мән береді, оны көп 

пайдаланады. Ол түстер шығараманың шырайын ендңрңп, ең маңызды қызмет атқарып, 

өзімен бірге ұғым – сенім, оны жорыту секілді қосымша тәсілдерді алып келді. 

Жастыққа басы тисе болды, қайдағы бір ауызы үңірейген үңгірлерге тап болады. 

Үңгірдің аузында екі анары салбыраған тырдай жалаңаш ақ сары қыздар күнге 

қыздырынып отырады. Көздері көкпеңбек. Денесі уыздай аппақ. Жанарына бір қарадың - 

ақ, көзіңді енді қайтып ажырата алмайсың. Жады немелер жымың – жымың күліп, 

қараңғы үңгірдің түп жағын нұсқап, ымдап шақырады. Бұл, қапелімде, айтқандарына 

көніп, енді ұмтыла бергенде, тастан ырғып түскен сұлу қыздың аяғының екеу еместігіне 

көзі түседі. Жалғыз аяқ. Жалғыз балтыр.Маңдайындағы көзі де жалғыз. Бұл жалма – жан 

жалт бұрылып қаша жөнеледі. Жалғыз аяқ қыз аттатпайды. Қуып жетіп, ту сыртына 

жабысып мініп алады. Жан ұшырып қашып келе жатады. «Құтқарыңдар!» - деп айқай 

салып келе жатады... 

... Біресе бір кекілі жалбыраған балаға еріп бүлдірген теруге бара жатады. 

«Бүлдірген, ана сордың ар жағында!» - дейді бала. «Апырай, сортаң жерде де бүлдірген 

өсетін болғаны - ау»! – деп ойлайды бұл. «Қорықпа, мына сорды кесіп өтсек, тез жетеміз», 

- дейді бала. Бұл жасқаншақтап сорды басады. Былқылдақ. Бір аттайды, екі аттайды. Әлгі 

былқылдақ сор бірте – бірте жұтып барады. Міне – тобықтан асты...Міне, тізеден асты... 

Міне – кіндіктен де асып барады... Табанынан бір мұздай суық қарып бара жатады. «Әй, 

сен мені қайда әкелдің?» Қасында бала жоқ. Анадай жерде қашып барады. Сорға бататын 

түрі жоқ. Қояндай орғып – орғып қояды. Сөйтсе, іздері бұдан қашып бара жатқан емес, 

бұған қарай жүгіріп келе жатқан кісінің ізіндей боп, теріс түсіп қалып жатыр.Бұл жан 

ұшыра бұлқынады. Оянып кетеді...[4] Осындай бір түнгі емес, бірнеше түнге созылған 

Ералының түсінің өзі сол уақыттағы қазақ елінің қым – қиғаш алаңдаулы тағдырын 

бейнелейді. Автор Ералының түсі арқылы ішкі бір үрей мен қорқыныштан, жан 

дүниесіндегі бір тоқыраудан, күйреуден хабар береді. 

Жазушы түс арқылы бір рулы елдің ханын болашақ жарымен кездестіріп, сол кездегі 

ұғым – сенімдергеде құлақ түргізеді. Бопай ханымның түсін ІІІ жақтан беру арқылы 

кейіпкердің ішкі монологын береді. Тек жай ғана түс ретінде бермей, адамның ішкі 

сезімдерін тоғандыра суреттейді. 

... Түн ортасынан ауып кеткен. Уқалай – уқалай қары талып қалыпты. Сонда да 

қимылсыз жатқан бөтен тәнге жылу бармай қалса, әлгі бір әлсіз үміттің өзі өшіп 

кететіндей бетін апарып, иегімен сипалап отырып қалғып кетіпті...Түс көріпті... Түсінде 

тап осы Белгілінің отауының табалдырығының ішінде мал сойып отыр... Мал дегені, 

терісін сыпырарда байқады, арлан қасқыр... Жон арқасы көк шуланданып тұр... Өзінен қан 

шықпайды, ағыл –тегіл сүт ақтарылып жатыр... Селк етіп қолын тартып ала қойды... [4,165 

б] 

Осы бір түстен кейін Әбілқайырдың беті бері қарап, еліне кетіп, бірталай уақыттан 

кейін тағыда ауырған кезде осы Бопайды алдырып, өзі жазылған соң, жар етіп алған екен. 

Содан бастап Бопай ханым Әбілқайырдың бір жағынан жары, еінші жағынан қамқоршысы 

болып келді. Бұл жерде түс ішкі монологтың тууына үлкен әсер ете отырып, ең тиімді 

тәсілдердің бірі екенін байқатады. Жазушы өз шығармасының оқырманға тартымды 

болуын көздеп тарихи оқиғаларды түс арқылы ІІІ жақтан беруді көздеген. Сонымен бірге 

жоғарыда атап өткендей Ералының ауыр хәл үстінде жатып, түс көруі, сол кездегі 

халықтың наным – сенімге мән беретіндігін атап өткен. 

Ішкі монолог арқылы әртүрлі әсерлердің, естеліктердің, ұғым – сенімдердің ішкі жан 

әлеміндегі бір – біріне тәуелді – тәуелсіз, өзара сабақтастық қатынасы ашылуц абзал. 

Сондай – ақ ішкі монологтың шығарма сюжеті, идеясы, композициясы өрісінде, кейіпкер 

сомдауда шешуші рөл атқаратыны да белгілі. Жалпы ұғым – сенім арқылы көрінетін ішкі 

монологтың шығарма сюжетін қоюландырып, идеясын айқындайтынын осы зерттеп 

отырған романдар арқылы түсінік аламыз. 
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Жазушы Бопай ханымның түс көріп, оны өзі жорып, өткен күндерін есіне алдыра 

отырып, образ жасаудың ең биік шыңына шығады. Мұнда түс арқылы қазақ халқының 

ұғым түсініктеріне үлкен иән бере қарайды. Кейіпкерін іштей ойлата да, іштей зор 

сенімділікке баулата алады. 

Қазақ прозасында түске соншалықты мән беріп, одан философиялық ой, әлеуметтік 

мәселе көтеру, алпысыншы- сексенінші жылдардағы жаңа лекке тән қасиет болса керек. 

Алайда олардың ішінде Кекілбаевтай түстің көркемдік мүмкіндігін кеңінен қолданған 

қаламгерлер тапшы. Жазушының шығармаларда кездесетін түстерінің барлығы 

туындының идеялық қазығы болумен қатар кейіпкердің бүкіл табиғатын, шын бет – 

пернесін, ішкі иірімдерін, көңіл түбіндегі құпия сырды, адам жанының психологиясын 

ашудағы ролі зор. Біздің ұлттық ұғым сенімімізде ежелден қалыптасқан түс. Ол туралы 

ұғым, оны жорыту, тіпті түстің адам мінезін кейде бүкіл өмірінде түбегейлі өзгертіп 

адамзат алдында ақиқатын тануға көмекші болатын құнды құрал. Міне, содан бері Түс төл 

әдебиетіміздің төрінен түспей, өзіндік көркемдік міндетін мінсіз атқарып келеді.Оны 

қандай мақсатқа, қалай қолданып жүр, ол өз алдына бір мәселе. 

«Түс (ішкі монологтің) басқа елдерде, әсіресе, европа әдебиетінде де көркемдік тәсіл 

құрал болып келгені аян. Ғалым зерттеуші М.М. Бахтиннің айтуынша түс – европа 

әдебиетінде «Мениппиваз» - сатира жанрында тұңғыш рет көркемдік таным боп енді. 

Миниппайлы дәстүр бойынша, кейін ол түрлі варианттармен, әр түрлі әсерлермен еніп 

отырды.Орта ғасыр әдебиетінде ХYI-XYII ғасырдағы гротестік сатира да (әсіресе, Кеведо 

мен Гриммельсхузенде), сондай – ақ романтиктердің символистік- ертегілерінде (оның 

ішінде Г.Гейненің түс көру лирикаларында)қолданулары жүзеге асты. Әсіресе, адамды 

қайта тудыруға және жаңартуға тәкелей әкелетін тоқырау түстерінің маңызды 

вариациясын атап айту қажет» [5]. 

Ә. Кекілбаев өз туындыларында тоқырау түстеріне терең мән беріп, оны көп 

пайдаланады. Көркем шығармадағы түс кейіпкердің кәдімгі күнделікті өмірінен өзгеше 

мүлде басқа заңдылықпен ұйымдастырылған бөгде өмірді өрнектейді. Түсте көрген өмір, 

шынында да кәдімгі өмірді сыпырып тастайды да, оны жаңаша бағалауғадц және түсінуді 

талап етеді. Өмірде өзіне айта алмаған немесе мойындамайтын қателіктерін осы түс 

арқылы танып, оның жаңа мүмкіндіктерін ашып жататын жайлар да аз емес. Кейде түсте 

кәдімгі өмірде бола бермейтін ғажайыптардың болуы мүмкін, алайда, ол өмірде емес, 

көркем шығармада қолданылып отыратындықтан адам мен көркем шығарма идеясын сай 

бейнеленетіні де белгілі. 

... Осы қашып келе жатқан өзі кім? Расында да түлкі ме?.. Жоқ, түлкіге айналып 

кеткен басқа бір мақұлық па? Түлкінің мынандай бес саусағы болатын ба еді? Егер түлкі 

болмаса, қайтып жер бауырлап жымып қаша алады? Аш белі қайқаңдағанда кіндігімен 

жер сыза жаздайды. Аяқ – қолы жерге тимейді. Сонда бұл түлкі болмағанда не болды? 

Тарғыл бүркіт үсті – үстіне шаңқылдайды? Не деп шаңқылдайды? Бұған не 

істемейсің дейді? Неге қашасың дей ме? Неге қасқиып қарсы шаппайсың дей ме? Неге 

айлаға жүгінесің дей ме?... 

... Бұл солай біраз отырды. Жан – жағына көз салды. Бас сауғалатар саяя іздеді. 

Анадайдан бірдеңені көрді. Бөксесін сүйретіп қасына барды. Арбиған – арбиған қос 

дөңгелек. Тот баспаған. Жылтырап тұр.Соған қарағанда әлдеқайда бағыт алып бара 

жатқан қозғалыс үстіндегі бірдеңе. Қазақ арасына жиі келіп тұратын тарғыл шапан 

саудагерлердің арбасына келіңкіреймеді. Өңшең шойын... Үңірейіп аузын ашқан әлденесі 

сопайып тағы тұр. Әлгі от құсатын зеңбірек дейтіні осы емес пе екен? Ендеше мұның 

қасына қайдағы бір тарғыл бүркіт түгілі шайтан да жлоай алмайды. Ендеше қандай 

қуғыншыдан да құтылғаның. Өзінің біраз көлеңкесі де бар екен. Сұлқ түсіп жата кетті. 

Көзі тағы да көкке түсті. Манағы тарғыл бүркіт әлі шүйіп жүр. Мұның ендігі күні неболар 

екен деп алаңдай шолып айналсоқтап жүргендей... 

Ентігіп демі бітіп бара жатқандай болған соң оянып кетті. Өз көзіне өзі сенбей біраз 

жатты.Қараңғы түн...[4].Осы Әбілқайырдың ұзақ түсі арқылы сол кездегі бүкіл халықтың 
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ішкі ойын, ағысын байқауға болады. Сонымен бірге сол уақыттағы жағдайды, әлеуметтік 

жағдайды түз жануарларының елесі арқылы бейнелеу, жазушының аса бір 

парасаттылығын береді. 

Өмір шындығының көркем шындыққа айналу үрдісінде әр алуан философиялық, 

эстетикалық, таза творчестволық факторларға байланысты. Бұл факторлардың ішінде 

тіршілік ағымын табиғи болмысымен теңдес суреттеу міндеті бар. Қызықты құбылысқа 

куә боламыз: қаламгер өз еңбегінде өмірдің табиғи болмысына едәуір жасандылықтар 

арқылы жақындайды және тағы сол ақиқатты жеткізу үшін жақындайды. 
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ДАЛАНЫҢ ОЙШЫЛ ДАНАСЫ 

 

Табиғат – бүкіл әлем. Адам табиғатта өмір сүреді, онымен тұрақты қатынаста 

болады. Адам, оның денесі мен рухани өмірі табиғатпен тікелей байланысты. Одан 

шығатын қорытынды - адам табиғатының бір бөлігі.[1]Қазақ тарихында Сыр өңірі 

тарихының алар орны ерекше.Ежелгі заманнан бастап Сыр өңірі сан мың ұрпаққа құтты 

қоныс, жайлы мекен болғаны белгілі.Бұл топырақта есте жоқ ескі кезеңдерден-ақ бағы 

жетіп, базары қызған қырыққа жуық көне қалалар мен жарты ғаламды жалғастырған 

Жібек жолының арналы абағы сайрап жатыр.Сөйлете білсең оның әр уыс топырағы, әр 

бұтасы, әр тасы алуан түрлі ғибратты шежіре шертер еді.[2] 

Сыр бойы сырға бай. Онда сан ғасырлардан бергі аты әлемге мәшһүр ірі тұлғалар 

ғұмыр кешкен, атасақ санап тауыса алмаспыз.Әлі кұнге дейін зерттелмегендері қаншама 

десеңші. 

Бұл жәдігердің ең әсем әрі көрнектісі – Асан Ата мазары. Рас, кейбір әдеби 

зерттеулерде Асан қайғының жерленген жері туралы түрлі пікірлер бар. Бірақ, оның 

мазары Сыр бойында, дәлірек айтқанда осы Оқшы Ата қорымында (қазақ тілі мен 

әдебиеті -1994, №3,4-5 б) жерленген. Асан ата кесенесі 1992 ж мемлекет қорғауына 

алынған. [3] 

«Дала данышпаны» ретінде танылған Асан қайғының рухани мұралары халық 

санасында сақталған.Асан қайғы жөніндегі аңыз - әңгімелер мен әр түрлі алуан деректерді 

біршама қалыпқа түсіріп, құнды пікірлер жазған академик- жазушы М. Әуезов болды. « 

Бұл тарихта болған адам. Бірақ, тірлік еткен заманы Жәнібек ханның тұсы дегені болмаса, 

дәлді кім еді, қай ортадан шығып еді, қандайлық еңбек, әрекет етіп, қандай өмір шегіп 

өтіп еді. Бұл жайынан ешқайсынан дәл дерек жоқ». [4] Асан қайғының саяси іс-әрекеттері 

төңірегінде қалам тартқан академик Ә. Марғұлан болды. Ғылым, « Асан қайғы» деп 

аталуы – халықтың қамын көп ойланған екендігін айтады. Қазақстан тарихына арналған 

кейбір еңбектерде Асан қайғы ХV-ХVI ғ.ғ өмір сүрген.   Асан қайғы – ХIV ғасырдың 

екінші жартысы да Еділ бойында дүниеге келген ақын, философ, аңыз кейіпкері, үнемі 



163  

халық қамын, елінің болашағын ойлап жүргендіктен, замандастары оны Асан атаны « 

қайғы» деген сөз қосып, Асан қайғы атап кеткен. [5] 

Шоқан Уәлиханов Асан қайғыны «дала данышпаны» деді. Әлкей Марғұлан «Асан 

Ата ХV ғасырда қазақ ұлысын біріктіру мәселесін қолына алған даланың ойшыл данасы» 

деп бағалады. Асан қайғы –көптеген нақыл сөздердің, афоризм, философиялық 

толғаулардың авторы. 

Асан қайғы туралы Мұхтар Әуезов былай деген «Тарихта болған адамдардың ішінде 

өмір сорабы, іс еңбегі халықтың нағыз ертегі болып, тек сол қалыпта ғана ой жадында 

сақтаған адамның бірі осы Асан қайғы». 

Асан қайғы – барша дала даналығын бойына сыйдырған және сайын сайхарада 

ғаламат ғұмыр кешкен тамаша тұлға. 

Қазақ халқы өзінің тарихи жылында Асан есімін өктемдікке қарсылықтың 

символына айналдырған. [6] 

Асан танымындағы дүние көрінісі оның әлеуметік көзқарасының мінділігін 

ан.ықтайды. Адам, қоғам, табиғат Асан үшін мызғымас бірлікте. Адамның қоғамға, 

табиғатқа қатынасы Асан болмысында ерекше айқындалады. Дүниенің жаратылысын 

Асан қайғы ақыл күшімен пайымдайды. Сондықтан Асан қайғы табиғаттың адамға 

қатысты фактор екендігіне ерекше мән берген. . Асан қайғы табиғатты қоғамды, дүниені, 

адамның ара қатынастарын астастыра айшықтап, қоғамның даму заңдылықтарына 

философиялық тұжырым жасайды. Асан қайғы қоғамды, қоршаған табиғатты, жалпы 

дүниені тануда, олардың қастерлі қасиеттерін білуде, адам игілігіне жаратуда өзінің 

біліктілігімен ерекшеленеді. 

Асанның дүниені тану, білу танымының негізінде жатқан идиялық мазмұнды күш 

халқына жайлы, тыныш өмір беретін қоныс іздеп, оны табу мақсаты жатыр. Сондықтан да 

Асанның дүние көрінісін сезінуі, толғануы, оның «жерұйық» мекенін іздеуде 

ашылған. Асанның Әбілқайыр ұлысынан Жәнібек пен Керейдің бөлінуіне қатты 

наразылық білдірмесе де олардың Монғолстанға емес, Жайық, Жем өзендерінің бойына 

қоныстануын қалаған болатын. Осы Моғолстаннан жер алуы туралы ғалым Ә.Марғұлан 

былай жазды : «Асан қайғының Жәнібек пен Керейді ертіп Қытайға барып Моғолстаннан 

жер алуы тарихта белгілі фактінің бірі. . Ол іздеген «Жерұйық» шырайлы қоныс қана 

емес, елін, жұртын сыртқы жаулардан қорғайтын жол, жаңа қоғамның үлгісі, қазақ халқын 

тарих сақынасына сақтап қалу бағдарламасы. Асан Қайғы осы тарихи ойларын хандармен, 

сұлтандармен, билер мен, әсіресе Жәнібек ханмен араласып жүріп, іске асырмақ болмақ. 

Елі мен жұртының болашағы туралы қатты қайғырып толғанған абызды халық Асан 

Қайғы деп атаған. . Асан Қайғы елінің сулы – нулы, шөбі шүйгін, құтты қоныс тауып, 

«адамды жүзге келмей өлмейтін, қойы екі төлдейтін, мамыражай, еркін өмір сүруін» 

аңсады. Бұл мұратын жырау «Жер ұйық» деп атады. 

М. Әуезов : « Асан жайындағы ең мағыналы әңгіме оның «Жерұйықты» іздеуі. 

Сонда жетсе ғана, мекен етсе ғана халқы бақытты болмақ» , - деп жазды. « Асан қайғының 

аралаған жерлері – Моғолстан ( Жетісу), Қыпшақ( Қаратау), Сарыарқа ( Торғауыт), 

Байсын ( Әлеу). Ол ноғайлы заманындағы аласапыран бүлікшілік кезеңінде өмір сүрген 

үлкен ойшыл. [7] Асанның Жерұйықты іздеуіне тағы бір себеп болған құбылыс, ол – 

үшінші Жәнібектің тастан сарай салдыруы немесе Астрахан қаласын қоршауы. 

Асан оған да өкпелі, ренжулі, себебі ол жерді жау алса ел бүлінеді. Асан жаңа қоныс 

іздеп жеті жыл жер Жерұйық деп аталатын мекенді табады. Асан қайғының аралаған 

жерлеріне қойған сындары мен анықтамалары сол өз дәуірінің, заманының нақтылы талап 

- тілектері мен халық қамынан туған болжамдар болса керек. Фольклорлық мәліметтер 

бойынша, Асан Қайғы Қазақстанның және Орта Азияның жерін желмаясына мініп көп 

кезген ақылдана болып суреттеледі. Оның бармаған жері, баспаған тауы жоқ десе де 

болғандай. 

Асанның танымдық қабілеті табиғаттағы заттардың қасиеттерін анықтауға, олардың 

адамға деген қатынынасын мөлшеулерге бағытталады. Қоршаған табиғаттағы заттық 
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мәндерден олардың адамға, өмірге тигізетін әсерін, пайдалы- зиянды салдарларын 

пайымдап білген Асан көшпелі қоғамның әлеуметтік қайшылықтарын өзіндік «әрекеттік» 

пайыммен шешіп отырады . Асан Жерұйықты іздеуде деректер бойынша Ақ Ордадан 

бастап, жеті өзенге шейін сапар шегеді. Дүниенің төрт бұрышын арлайды. Оның барған 

жерлері өзіне ұнамайды. Түркі халықтарының көшпелі қоғам өркениетінің өкілдері 

арасында тарихта Асан Қайғыға тең келетін тарихи тұлға жоқ. Асанның Жерұйықты 

іздеуін мифтік құбылыс деп қарастырып, өтірік аңыз ертегілер қатарына жатқызуға мүлде 

болмайды. Асан Қайғы болса сезімдік таным мен түйсіктердің тоғысуынан жаңа 

мазмұнды қорытындылар шығарып отырды. Жерұйықты іздеу барысында Асан жүрген 

жеріндегі жақсы қонысқа, жаман қонысқа баға беріп отырды. Асан Қайғы да сол 

Жаратушының мейірімділігіне үміт арту арқылы сабырлық сақтап, пендеге түсініксіз 

өзінің "кезбелік” философиясының жүйесін жасаған. Көшпелі өркениетті құтқару үшін 

Асан адамдарды табиғатқа, дүние құбылыстарына зер салуды айрықша насихаттайды. 

Асанның іздегені адамға жоғарыдан жіберілген алғашқы ақиқатты табу, соған көз жеткізу. 

Табиғат заңдылықтарының адам   өміріне   қатыстылығы   жөнінде   Асан   пікірі 

нақтылы. Адамның адамгершілік қасиеттері табиғаттың әсемділік заңдылықтарынан 

тағылым алып, сусындап отыруы тиіс. Адами ізгілікті қасиеттердің қалыптасуының 

алғыштары табиғаттағы шынайы үйлесімдіктен, сұлулықтан бастау алады. Сондықтан да 

Асан эститикалық мәселелерді, олардың қоғамдағы көрінуі, шешілу бағамдарына тоқтала 

бермеген.Адамға аса қажетті көшу- қону процесінде кездесетін қолайсыз табиғат 

жәйттерін, әсіресе малға, қолайсыз болса да өмірдің басқа салаларына қажеттілігін 

дәлелдеп, анықтап отырған. 

Табиғаттың биік сұлулығына, оның мызғымас пәктілігіне шек келтірмейді, тоқтам 

салмайды. Асанның сұлулыққа, әдімілікке қатынасы ерекше шынайылықпен, 

көркемділікпен бейнеленіп, адамды шабытқа бөлейді.Табиғат сұлулығын Асан 

эстетикалық сезімдер мен қабылдап, сол талғам тұрғысынан оларды бағалайды. Асанның 

эстетикалық талғамы шындықты бейнелеу арқылы оның белгілі бір дүниетанымдық 

көзқараспен сабақтастырады. . Жалпы Асанның адами іліміндегі ұғымдар мен түсініктер 

түйіні мыналарға саяды: әділеттілік, ар – ұят, өзін - өзі тежеулік, ымырашылдық, 

сабырлылық т.б. Аққу әсемдіктің ең жоғарғы сатысы – ақсақтық деңгейге көтерілген, оны 

құрметтеушілік, қадірлеушілік адами парыз. Аққу сұлулықтың, тазалықтың символы. Оны 

ерекше қасиет тұту парыз. Асан өзінің жан дүниесінің сұлулығын қоса суреттейді. 

Француз философы А. Камюдің "Данышпан өз мөлшерін білетін ақыл иесі” деген пікіір 

қанағатшыл Асанға да қатысты. Асанның ойлау жүйесіне осындай халықтың табиғатпен 

күрделі идеялық қатынасын бейнелейтін ырымшыл үрдістер әсер еткен. 

Халықтың дүниеге идеялық қатынастарын Асан өз пайыммымен қорытып, оны 

жаңа деңгейге көтере білген. Асан табиғатпен бетпе – бет жүздесіп, оны жандандырады, 

адам кейпіне түсіреді. Жүрек түбінде жатқан ойларын ақтарады. Өзінің қалауын, тілегін 

табиғатқа осылай айту арқылы ол адамшылық парызын орындайды. Философиялық 

тұрғыдан пайымдасақ дүниедегі заттардың, құбылыстардың, процестердің қасиеттерінің 

мәнділігін арқау ету арқылы оларға тіке қарап, адамды, оның терең   сырларын 

тануда. Асан ата – тек қана қазақ халқы емес, бүкіл түркі халқының қастерлеп жүрген ұлы 

тұлғасы. Қазақ үшін Асан ата – халықтың қамқоршысы, батагөйі, данышпаны, елдің 

бірлігін, қамын,тыныштығын ойлаған қайраткер. Ол 1361 – 1470 жылдары өмір сүрген. 

Бір аңыздың айтуына қарағанда, Асан Қайғы Сарыарқада, Ұлытауда дүние салды деген 

сөз де бар. Бәрібір Сыр бойы аса киелі ,әруақты панасы болып есептеледі. Ата қабірінің 

Шиелі жерінде бой көтеріп, алыстан айбарлы көрінуі, күнде басында болып, тағзым 

етуіміз – мақтанатын жай. Олай болса әлі күнге дейін жиналмай келе жатқан әулие 

мұралары толық жинақтау біздің және келер ұрпақтың парызы. 
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САЛЫҚ ТҮСІМДЕРІНЕ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ МЕМЛЕКЕТТІК 

БЮДЖЕТ ТАБЫС БӨЛІГІНІҢ НЕГІЗГІ КӨЗІ РЕТІНДЕ ТАЛДАУ 

 

Қазіргі таңда ұлттық экономикалардың өсуіне әсер ететін әлемдік экономика 

дамуының құлдырауы елдерге бюджеттің кірістерін ұлғайтуға ықпал ету құралдарын 

табуды талап етеді, оның қаражаты экономиканың барлық салаларын қолдауға және 

дамытуға бағытталған. 

Әлемдік тәжірибе мемлекеттік бюджетті толықтыру негізінен елде болып жатқан 

экономикалық процестердің индикаторы ретінде әрекет ететін салық түсімдері есебінен 

жүзеге асырылатынын көрсетеді. Сондықтан олардың өсуіне әсер ететін факторларды 

анықтау үшін салық түсімдерінің динамикасы мен құрылымын талдау әсіресе әлемдік 

қаржы-экономикалық дағдарыс пен вирустық пандемиядан туындаған экономикалық 

құлдырау жағдайында өзекті болып табылады. 

Мемлекеттік бюджеттің кіріс көзін құрайтын негізгі қаржылық көздер - салықтар. 

Салықтың ең бірінші кезектегі атқаратын қызметі, бұл – қазыналық. 

Салықтардың қазыналық қызметі-көптеген субъектілер табысының бір бөлігі 

мемлекет қазынасына өтеді. Салықтың аталмыш қызметі арқылы мемлекеттік бюджеттің 

кіріс бөлігі құралып, салықтың қоғамдық міндеті артады [1, 23 б]. 

Қазіргі кезде (2021 жыл) біздің еліміздің бюджет кіріс көзінің 90 пайыздан астамы 

салық түсімдерінен тұрады. Ел экономикасы дамып, мемлекеттік бюджеттің кіріс кезі 

ұлғайған сайын салықтық түсімдердің де өсіп отырғаны байқалады. Себебі салықтың 

экономикалық табиғаты өндіріске байланысты. Өндіріс бар жерде табыс бар, одан 

алынатын салықтар да бар. Сондықтан салық өндірістің дамуына барынша ез ықпалын 

тигізіп, өндірушілердің ынтасын арттыруға жағдай жасауы қажет. 

Қазақстан Республикасында мемлекет бюджетін қалыптастыратын негізгі салықтық 

кірістерге: қосылған құн салығы (ҚҚС), корпоративтік табыс салығы (КТС), жеке табыс 

салығы (ЖТС), халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар 

жатады. Алайда, экономиканың даму шамасына қарай олардың бюджет кіріс көздері 

ретіндегі мәндері өзгеруде. 

Мәселен, 2017-2019, 2021 жылдары мемлекеттік бюджетке салықтық түсімдер 95% 

асса, 2020 жылы – 87,8% құрады, ал зерттелетін кезеңде мемлекеттік бюджетті 

қалыптастыратын негізгі салық - ҚҚС, оның үлесі 2017 жылы 24% – ға, 2018 жылы – 

25,8%, 2019 жылы – 29,2 % - ға, 2020 жылы – 29,6 %, ал өткен 2021 жылы-26, 2 % болды. 

Маңыздылығы бойынша келесі КТС болып табылады, оның салық кірістері 

құрылымындағы үлесі 2017 жылдан бастап 23% - дан 2020 жылы 26,4% - ға дейін өсті. 

2018 жылы халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар 

үлесі шамамен 23,9 % құрайды, ал 2018 жылы - 18,0%, 2019 жылы - 17,0%, 2020 жылы 
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10,8% дейін төмендейді, содан кейін 2021 жылы 13,8% - ға дейін өседі. Бірақ 2018 жылғы 

көрсеткіш деңгейінен 10,1  % - ға аз. 

Бірыңғай жер салығы кірістер құрылымының ең аз үлесін құрайды: 2017 -2018 

жылдары - 0,01% құраса, 2019 жылы-1,1% дейін өсті, ал 2020 жылы-0,005% және 2021 

жылы 0,001 % күрт төмендеген  (кесте 1). 

Кесте 1. 2017-2021 жылдар аралығындығы Қазақстан Республикасы мемлекеттік 

бюджеттегі салық түсімдері, мың.теңге 

 
Aтауы 

Жыл 

2017 2018 2019 2020 2021 

Салық 
түсімдері, 

681085 
1290 

78900 
48341 

92164 
74323 

85612 
03064 

107243 
19419 

Кесте 1 жалғасы 

оның ішінде      

  

ҚҚС 
16646 

99270 
20343 

13934 
26931 

27193 
25325 

23649 
280769 

0 805 

  

КТС 
15387 

85452 
16875 

76978 
19747 

63487 
20436 

58987 
282810 

0 103 

  

ЖТС 
75021 

1816 
83839 

4 479 
876 

323 601 
929 

588 106 
113413 

5 605 

 Әлеуметті 
к салық 

57660 
6597 

61850 
5481 

696 
634 935 

72713 
9272 

841278 
820 

 Мүлік 
салығы 

23951 
1409 

28054 
3467 

30376 
8674 

29272 
3 102 

331 
270 436 

 Жер 
салығы 

15353 
338 

16875 
844 

17657 
383 

16688 
174 

162541 
46 

 Көлік 
салығы 

59980 
799 

67 
191 309 

73 
032 235 

59 
600 728 

73 307 
234 

 Бірыңғай 
жер салығы 

10036 
74 

10361 
03 

1 054 
817 

39932 
3 

133578 

 Халықара 

лық сауда мен 

сыртқы 

операцияларға 

салынатын 

салықтар 

 
 

11969 

18504 

 
 

14227 

17756 

 
 

15632 

01110 

 
 

92855 

3796 

 
 

148299 

4631 

Барлық 
кірістер 

71539 
85176 

82084 
74250 

96886 
21997 

97539 
19106 

113697 
04313 

Салықтар 

түсімдерінің 
үлесі, % 

 

95,1 

 

96,1 

 

95,1 

 

87,8 

 

94,3 

Ескерту: [2-6] деректері негізінде авторлармен құрастырылған және анықталған 
жасалған 

 

Қазақстандық мемлекеттік бюджет кірістері төмендеу проблемасы, ең алдымен, 

мұнай бағасының күрт төмендеуі болып табылады, өйткені мұнайгаз секторы кірістерінің 

бюджетіндегі үлесі үлкен. 

Нәтижесінде, 2017 жылдан бастап 2019 жылға дейін салық түсімдерінің өсу 

тенденциясы, 2020 жылы төмендеуі және олардың 2021 жылы өсуі байқалады 

2019 жылмен салыстырғанда 2020 жылы салықтық түсімдердің 655 271 259 мың 

теңгеге азайуы әлемдік экономикалық дағдарыс пен вирустық пандемия әсер еткен негізгі 

макроэкономикалық индикаторлардың төмендеуі себеп болды. 
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Халықаралық сауда мен сыртқы операцияларға салынатын салықтар түсімдерінің 

төмендеуі отандық экономикада отын-шикізат сипатының басым болуын және салық 

түсімдерінің жалпы серпініне теріс әсер етуі мүмкін осы кірістерге сыртқы факторлардың 

елеулі әсерін көрсетеді. 

Сондықтан Қазақстан экономикасына экономикалық өсудің шикізаттық 

бағытталуынан экономикалық субъектілер табыстылығының артуына әсер ететін, бәсекеге 

қабілетті тауарлар мен қызмет көрсетулер өндірісіне негізделген өсуге көшу қажет. 

Жалпы, негізгі макроэкономикалық индикаторлардың арттыру негізгі салықтардың 

фундаменталдық факторы өсуінің, өйткені бизнес үшін қолайлы мемлекеттің 

инвестициялық және салық саясаты ұйымдардың қаржылық жағдайын жақсартуына әсер 

етеді, бұл өз кезегінде салықтық түсімдерді артады. 

Өз тарапымыздан, Қазақстан Республикасы мемлекеттік бюджетіне салық 

түсімдерін арттыру үшін келесі шаралар қажет деп санаймыз: 

- салық мөлшерлемелерін мемлекет пен экономика субъектілерінің өзара тиімді 

өсуіне сәйкес оңтайландыру; 

- салық жүйесін салық салу базасын ұлғайта отырып, ұлттық өндірісті (оның ішінде 

инновациялық) ынталандыруға бағыттау; 

- өндірістің жаңа түрлерін дамыту үшін жеңілдіктер көздейтін салық салудың икемді 

жүйесін құру. 

Қорыта келе, кез-келген мемлекет үшін салық саясатының тиімділігі салық түсімдері 

есебінен бюджет кірістерінің бастапқы өсуі, сондай-ақ салық базасын дамыту ретінде 

анықталады. 

Мемлекеттің қаржы жүйесінің тұрақтылығын қолдау, әлеуметтік міндеттемелерді 

орындау, экономика салаларын қолдауға және дамытуға бағытталған мемлекеттік 

бағдарламаларды іске асыру және т. б. сияқты бірінші кезектегі қызметтерді іске асыруы 

оның ұтымды жоспарлауына байланысты болады. 
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ПPOБЛEМЫ COЦИAЛЬНOЙ AДAПТAЦИИ В ПOДPOCТКOВOМ ВOЗPACТE 

 

Aдaптaция – пpoцecc aктивнoгo пpиcпocoблeния индивидa к уcлoвиям coциaльнoй 

cpeды; вид взaимoдeйcтвия личнocти c coциaльнoй cpeдoй. Этo aктивный пpoцecc, 

кoтopый пpивoдит либo к пoлoжитeльным peзультaтaм (aдaптивнocть, т.e. coвoкупнocть 

вceх пoлeзных измeнeний в opгaнизмe и пcихикe), либo к oтpицaтeльным (cтpeccoвым) 
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peзультaтaм. Cущecтвуeт двa ocнoвных кpитepия уcпeшнoй aдaптaции: внутpeнний 

кoмфopт (т.e. эмoциoнaльнoe удoвлeтвopeниe) и внeшняя пoвeдeнчecкaя aдeквaтнocть (т.e. 

cпocoбнocть пpocтo и тoчнo cooтвeтcтвoвaть нoвым тpeбoвaниям). 

Coциaльнaя aдaптaция, будучи cлoжным и мнoгoуpoвнeвым пpoцeccoм, 

ocущecтвляeтcя в paзличных cфepaх жизнeдeятeльнocти чeлoвeкa. Coциaльнaя aдaптaция 

– этo пpoцecc oвлaдeния cиcтeмoй знaний, цeннocтeй, нopм, уcтaнoвoк и пpaвил 

пoвeдeния, кoтopaя пoддepживaeтcя oпpeдeлeнным oбщecтвoм, coциaльнoй oбщнocтью 

или гpуппoй. Этo пocтoянный пpoцecc вхoждeния чeлoвeкa в oбщecтвo, пpoцecc 

aдaптaции к уcлoвиям coциaльнoй cpeды и peзультaт этoгo пpoцecca. Coциaльнaя 

aдaптaция являeтcя пpeдпocылкoй и peзультaтoм уcпeшнoй coциaлизaции peбeнкa, 

кoтopaя пpoиcхoдит в тpeх ocнoвных oблacтях: дeятeльнocть, oбщeниe и coзнaниe [1; 424]. 

Coциaльнo-пcихoлoгичecкий acпeкт aдaптaции cтaл ocoбeннo вaжным в пocлeднee 

вpeмя. Oбщим пoкaзaтeлeм уcпeшнoгo пpoцecca  aдaптaции являeтcя  взaимнaя 

удoвлeтвopeннocть чeлoвeкa и coциaльнoй cpeды. Cocтoяниe личнocти, oбecпeчивaющee 

тaкиe oтнoшeния c oбщecтвoм, нaзывaeтcя coциaльнo-пcихoлoгичecкoй aдaптивнocтью. 

Чeлoвeк выбиpaeт жизнeнный путь бeз длитeльных внутpeнних и внeшних кoнфликтoв, 

пpинимaeт peшeния, пpoдуктивнo peaлизуeт cвoю дeятeльнocть, удoвлeтвopяя пpи этoм 

ocнoвныe coциoгeнныe пoтpeбнocти, пoлнocтью oпpaвдывaeт poлeвыe oжидaния 

peфepeнтнoй гpуппы, peaлизуeт и pacкpывaeт cвoй твopчecкий пoтeнциaл. 

Пoдpocткoвый вoзpacт - caмый тpудный и cлoжный пepиoд из вceх вoзpacтoв. Этo 

ocoбaя кpизиcнaя cтaдия paзвития личнocти. Пoдpocткoвым вoзpacтoм пpинятo нaзывaть 

пepиoд oт 10-11 дo 15-16 лeт. Eгo нaзывaют пepeхoдным, тaк кaк в этo вpeмя peбeнoк 

пepeхoдит oт дeтcкoй мoдeли пoвeдeния к взpocлoй. Кpoмe тoгo, в этoт пepиoд пoдpocтoк 

пepeживaeт cepьeзнeйшиe физиoлoгичecкиe измeнeния. У бoльшинcтвa пoдpocткoв 

вoзникaeт eщe oднa cлoжнocть - пoтepя интepeca к учeбe. У кaждoгo peбeнкa пpичинa 

мoжeт быть cвoя, oбъeдиняeт их oднo: пoдpocткoвый вoзpacт пepeпoлнeн 

эмoциoнaльными и физиoлoгичecкими пepeживaниями, чтo нeизбeжнo cкaзывaeтcя нa 

вceх acпeктaх жизни peбeнкa. В тeчeниe этoгo вpeмeни pacтущий opгaнизм и 

фopмиpующaяcя личнocть в нaибoльшeй cтeпeни пoдвepжeны влиянию двух 

ecтecтвeнных пpoцeccoв. Пepвoe, интeнcивнaя coциaлизaция личнocти, втopoe, aктивныe 

физиoлoгичecкиe измeнeния opгaнизмa, измeнeниe eгo биoлoгичecких cвoйcтв. В 

peзультaтe этих пpoтивopeчивых пpoцeccoв вoзникaют cepьeзныe coциaльнo- 

биoлoгичecкиe пpoблeмы, пpoявляющиecя в тoй или инoй фopмe в paзличных coчeтaниях 

у бoльшинcтвa пoдpocткoв. Cпeктp этих aктуaльных пpoблeм oчeнь шиpoк: oт лeгких 

пcихoэмoциoнaльных paccтpoйcтв пoвeдeнчecкoгo, кoммуникaтивнoгo и нpaвcтвeннoгo 

хapaктepa дo нaибoлee cepьeзных фopм пoгpaничных пcихичecких paccтpoйcтв (нepвных 

paccтpoйcтв), кoтopыe мoгут выpaжaтьcя в caмopaзpушитeльнoм, acoциaльнoм, 

дeвиaнтнoм и acoциaльнoм пoвeдeнии [2; 152]. 

Уcпeшнocть coциaльнoй aдaптaции пoдpocткa oпpeдeляeтcя cлeдующими 

кpитepиями. Пpeждe вceгo, oн дoлжeн быть чacтью peфepeнтнoй гpуппы, пocкoльку eгo 

цeннocти и нopмы игpaют вaжную poль в eгo coциaлизaции, пpиoбpeтeнии oпpeдeлeннoгo 

coциaльнoгo oпытa и фopмиpoвaнии внутpeнних peгулятopoв пoвeдeния, внутpeннeгo 

уpoвня coзнaния. Вo-втopых, в гpуппe дoлжны быть coздaны уcлoвия для уcпeшнoй 

гpуппoвoй дeятeльнocти. Уcпeх coциaлизaции тaкжe зaвиcит oт cтeпeни удoвлeтвopeния 

пoдpocткoм cвoих пoтpeбнocтeй, paзнooбpaзия вapиaнтoв пoвeдeния для удoвлeтвopeния 

пoтpeбнocтeй и cтeпeни пpиятнocти уcлoвий жизни, oтвeчaющих этим пoтpeбнocтям. 

Coциaлизaция пoдpocткa, пpиoбpeтeниe им coциaльнoгo oпытa пpoиcхoдит пo мepe 

тoгo, кaк oн вce бoльшe и бoльшe вoвлeкaeтcя в paзнooбpaзныe и мнoгoгpaнныe 

oтнoшeния в шкoлe, в пoзнaвaтeльныe пpoцeccы пo мepe pacшиpeния eгo cвязeй c 

внeшним миpoм. Кoгдa пoдpocтoк учитcя paзличным cпocoбaм взaимoдeйcтвия co 

шкoльнoй cpeдoй, пoзвoляющим eму уcпeшнo удoвлeтвopять cвoи пoтpeбнocти, нe 
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пpичиняя вpeдa дpугим и ceбe, мoжнo увepeннo cкaзaть, чтo oн уcпeшнo 

coциaлизиpoвaлcя. 

Coциaльнaя aдaптaция пoдpocткoв зaвиcит oт их вoзpacтa и личнocтных 

ocoбeннocтeй. Coциaльнaя aдaптaция и coциaлизaция, нe пoлучившиe вoзмoжнocти 

peaлизaции, нeизбeжнo пpивeдут к coциaльнoй дeзaдaптaции, кoтopaя являeтcя 

иcтoчникoм дeвиaнтнoгo пoвeдeния (т. e. coциaльнoгo пoвeдeния, нe cooтвeтcтвующeгo 

уcтaнoвлeнным в oбщecтвe нopмaм) [3; 526]. 

Нapaвнe c paзными фopмaми aдaптaции cущecтвуeт явлeниe дeзaдaптaции. Этo 

пpoцecc, кoтopый пpивoдит к нapушeнию взaимocвязи co cpeдoй, oбocтpeнию cлoжных 

cитуaций и coпутcтвуeтcя внутpиличнocтными и мeжличнocтными кoнфликтaми. 

Кpитepии дeзaдaптaции: 

- нapушeния в мeжличнocтных oтнoшeниях; 

- нapушeния в учeбнoй/пpoфeccиoнaльнoй дeятeльнocти; 

- peaкции, выхoдящиe зa пpeдeлы нopмы (дeпpeccия, aгpeccия, пoвышeннaя 

тpeвoжнocть и дpугиe). 

Кaк ужe упoминaлocь, кpизиc пoдpocткoвoгo вoзpacтa являeтcя oдним из caмых 

cлoжных этaпoв paзвития чeлoвeкa. Нa этoм этaпe нaибoлee знaчимыми являютcя личныe 

пepeживaния пoдpocткa o ceбe и oкpужaющeм миpe. A пoтeнциaльный кoнфликт мeжду 

пoдpocткaми и coциaльным oкpужeниeм мoжeт вcпыхнуть в любoй мoмeнт пpи 

минимaльнoм cтимулиpoвaнии. И в жизни пoдpocткa ecть мнoгo paздpaжaющих и 

cтpeccoвых фaктopoв [4; 624]. 

Cитуaция дeзaдaптaции личнocти мoжeт coпpoвoждaтьcя oтклoнeниями в дeйcтвиях, 

в пoвeдeнии, в peзультaтe вoзникaют кoнфликты, пpoблeмы пpичины кoтopых нeяcны, 

нeaдeквaтныe peaкции нa выпoлнeниe пpeдпиcaний. Эти пpeдпиcaния тaкжe нaзывaютcя 

coциaльнoй «цeннocтью» или «нopмoй». Эти цeннocти и нopмы дeйcтвуют кaк peгулятopы 

пoвeдeния людeй в coциaльнoй cpeдe. 

Дeзaдaптaция и дeвиaнтнoe пoвeдeниe пoдpocткoв, вceгдa пpeдcтaвляют 

oпpeдeлeнную oпacнocть дecтaбилизaции oбщecтвa и пoэтoму oпpeдeляютcя кaк 

coциaльнaя пpoблeмa. Для oбecпeчeния уcпeхa пpoцecca coциaльнoй aдaптaции 

нeoбхoдимo cocpeдoтoчитьcя нa aктивизaции тeх пpoцeccoв, кoтopыe cпocoбcтвуют 

вoccтaнoвлeнию coциaльнoй aдaптaции в oбщecтвe. Этo явлeниe нaзывaeтcя 

pecoциaлизaциeй. Этo пpoцecc уcвoeния чeлoвeкoм нoвых poлeй, цeннocтeй и знaний 

взaмeн cущecтвующих, кoтopыe oкaзывaют paзpушитeльнoe вoздeйcтвиe. Для пoвышeния 

эффeктивнocти этoгo пpoцecca нeoбхoдимo coздaть cпeциaльную cpeду, кoтopaя oкaзывaeт 

пcихoлoгo-пeдaгoгичecкую пoддepжку пoдpocтку, пoлoжитeльнo влияeт нa cущecтвующиe 

личнocтныe дeфopмaции, пoмoгaeт пpиoбpecти пoлoжитeльный oпыт и coциaльнo 

пoзитивныe cтepeoтипы пoвeдeния [5; 259]. 

Учacтвуя в мepoпpиятиях, пoдpocтки выpaжaют cвoe мнeниe, caмoвыpaжaютcя и 

пoлучaют coциaльнo нaпpaвлeннoe oдoбpeниe, мeняют cвoe oтнoшeниe к ceбe и 

кoppeктиpуют мopaльнo-цeннocтныe acпeкты cвoeгo пoвeдeния. Этo вoзмoжнocть 

пocтeпeннoгo измeнeния уpoвня caмooцeнки, гapмoнизaции пoтpeбнocтeй нa paзных 

уpoвнях, paзвития нpaвcтвeннoгo caмocoзнaния. Зaнимaя бoлee aктивную жизнeнную 

пoзицию в пpoцecce дeятeльнocти и пpивыкaя к cитуaции личнoй oтвeтcтвeннocти, 

пoдpocтoк имeeт вoзмoжнocть пocтeпeннo пpиoбpeтaть пcихoлoгичecкий кoмфopт, 

ocнoвaнный нa coциaльнo пpинятых peaлиях. Вce измeнeния личнocти, cвязaнныe c 

pecoциaлизaциeй, нe являютcя пpинудитeльными пpи тaкoм пoдхoдe, a пpoиcхoдят в 

индивидуaльнoм peжимe caмopeaлизaции [6; 200]. 

Этoт cлoжный пepeхoдный пepиoд зaкaнчивaeтcя личнocтным нoвooбpaзoвaниeм, 

кoтopoe нaзывaeтcя «caмooпpeдeлeниe». Oнo oзнaчaeт, чтo пoдpocтoк нaчинaeт ocoзнaвaть 

ceбя кaк члeнa oбщecтвa, гpуппы и cвoe мecтo в жизни. В пpoцecce пepeхoдa oт 

пoдpocткoвoгo вoзpacтa к юнoшecкoму мeняeтcя внутpeнняя пoзиция, нaцeлeннocть нa 

будущee выcтупaeт глaвнoй нaпpaвлeннocтью личнocти. 
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Пpoцecc coциaльнoй aдaптaции пoдpocткa тaкжe ocлoжняeтcя тaк нaзывaeмым 

«coциaльным инфaнтилизмoм». Oн eщe нe ocвoил в нeoбхoдимoй cтeпeни peaльныe 

зaдaчи, нopмы пoвeдeния и мoтивы чeлoвeчecкoй дeятeльнocти. Этo пpoявляeтcя в тaк 

нaзывaeмoм мoлoдeжнoм мaкcимaлизмe, в нepeaлиcтичных жизнeнных плaнaх, в 

нeуcтoйчивых пpoфeccиoнaльных идeях и уcтaнoвкaх [7; 672]. 

Пoэтoму пoдpocтoк в cилу cвoeй нeзpeлocти, нeoпытнocти и нeдocтaткa знaний нe 

мoжeт в пoлнoй мepe ocoзнaть cвoю coциaльную poль, cвoe мecтo в cтpуктуpe oбщecтвa. 

Пpoцecc paзвития caмocoзнaния пoдpocткa тaкжe пpoблeмaтичeн. Нeдocтaтoчнo 

учacтвoвaть в oбщecтвeнных oтнoшeниях, тaк кaк peдкo ктo-тo учитывaeт мнeниe 

пoдpocткa, a eгo идeи нeaдeквaтнo oтpaжaют peaльныe пpoблeмы и уcтaнoвки. Oднaкo эти 

пpoцeccы мoгут фopмиpoвaтьcя c пoмoщью paзличных coциaльных инcтитутoв. Пpeждe 

вceгo, этo ceмья, в кoтopoй poдитeли пepeдaют cвoим дeтям ocнoвныe пoнятия o нopмaх и 

пpaвилaх жизни. Учeбнoe зaвeдeниe тaкжe игpaeт вaжную poль, пocкoльку oнo фopмиpуeт 

пepвыe знaния для дaльнeйшeй пpoфeccиoнaлизaции личнocти. 
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ЖАСТАР ТӘРБИЕСІНДЕГІ САЯСИ ИНСТИТУТТАРДЫҢ АЛАТЫН 

ОРНЫ 

 

Еліміздегі жастар тәрбиесінде саяси институттардың алатын орны ерекше болып 

саналады. Қазіргі Қазақстан Республикасы қоғамды қайта құрудың неғұрлым оңтайлы әрі 

тиімді демократиялық жолдарын іздестіру үстінде. Бұл ізденісті өрбіте түсу қисыны 

қоғамдағы әлеуметтік мәселелерді шешуге, әсіресе саяси институттардың жастар 

тәрбиесіндегі орнын анықтап, азаматтық үлгідегі қоғам құруға қарай мүмкіндік жасайды. 

Бүгінді таңда жастар тәрбиесінде білім беру арқылы оларды әлеуметтендіру 

маңызды рөлге ие болуда. Еліміздің ғалымдары жүргізген социологиялық талдаулардың 

нәтижесінде білім берудің екі жағы анықталады – әлеуметтік және жеке. Ол білімді 

әлеуметтік институт ретінде қарастырғанда біріктіріледі әрі институционалды тәсіл 

арқылы білімді әлеуметтік және жеке деңгейлерде қарастыруға мүмкіндік береді. Әлемдік 

білім беру жүйесі философиялық және мәдени дәстүрлері бойынша, мақсат пен міндет, 

өзінің сапалық жағдайымен айырықшыланатын әртүрлі ұлттық білім беру жүйелерді 
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қамтиды. Әлемдік білім беру жүйесі дамуының үш негізгі тенденциялары бөліп 

көрсетіледі. 

Бірінші тенденция – көптеген елдерде элиталық білім беруден барша көпшілікке 

бағытталған жоғары сапалы білім беру жүйесіне көшу. 

Екінші тенденция білім беру саласында мемлекет аралық қатынастардың дамуы. 

Үшінші тенденция әлемдік білім беру жүйесіне гуманитарлы ғылымдарды оқу 

үдерісіне қосу, яғни адамға бағытталған ғылыми және оқу курстарының қосылуы, мысалы 

саясаттану, психология, әлеуметтану, мәдениеттану, экономика, эргономика т.б. Тағы бір 

маңызды тенденциялардың бірі – ол білім беру жүйесіне инновациялардың енуі әрі сол 

елдегі қалыптасқан ұлттық дәстүрлерге және ұлттық ұқсастыққа қарсы келмеуі. 

Саяси әлеуметтану қоғам және мемлекет арасындағы байланысты және қарым- 

қатынасты қарастырады. Ол саясаттың қалыптасуы және саясаттың қоғамға деген әсерін 

талдайды. Саясат – үдеріс, яғни әртүрлі қызығушылықтары бар адамдар топтарына 

бағытталған қабылданған және орындалатын шешімдер. Саяси әлеуметтендіру – 

индивидтердің саяси мінез-құлықтары мен саяси санасын анықтайтын тұлғалық сипатты, 

білімді, қабілеттер мен құндылықтарды игеру үдерісі болып табылады [1;4]. 

Қазiргi жаһандану жағдайында өркениет пен электронды технологияның дамуының 

әлемдiк қозғаушы күшi – мәдениет болып табылады. Саяси мәдениет – саяси мінез- 

құлықты басқаратын саяси құбылыстарға реттілікті және мазмұн беретін 

қондырғылардың, наным-сенімдердің, сезімдердің жиынтығы. Ол саяси идеалдарды және 

нормаларды қамтиды. Ол саяси идеалдарды және нормаларды қамтиды. Өркениеттiк 

жаһандану мен электрондық технологиялардың даму кезiнде әлемдiк лидерлерге мәдениет 

белгiлi аймақтарды бағындыру аймағы болып табылады. Дамушы елдерге геосаясаяси 

шабуыл жасаудың мақсаты – оларды өзi iспеттi саяси, экономикалық, әлеуметтiк, 

идеологиялық, психологиялық, мәдени жүйеге қарату. 

Қазіргі заман талабы – өркениетке бет алған егеменді еліміздің болашағы өсіп келе 

жатқан ұрпақ бойында ұлттық сананы дамыту, дүниетанымын қалыптастыру. Әдетте 

ұлттың болашағы мен мемлекеттің қауіпсіздігі оның ішкі тұрақтылығымен, азаматтық 

жауапкершілігімен және орныққан тәртіппен қалыптасатыны бәрімізге белгілі. Қазіргі 

кезең нарықтық қатынастар қоғамдық қарым-қатынасты өзгерткен, мемлекет құрылымы 

алмасқан, соған сәйкес ұрпақ санасы күрделі өзгеріске түскен уақыт. Елiмiздiң қоғамдық- 

саяси өмiрiнде болып жатқан оңды өзгерістер қоғамдық сананың рухани-адамгершiлiк 

құндылықтарын, мақсат-мұраттарын қайта қарау қажеттігін туындатып отыр. Ол адамдар 

санасында жалпы адамзаттық құндылықтарды жаңаша көзқараспен бағалап, тарихи, 

этномәдени және рухани негіздерге қайтып оралу арқылы өзгерiстер енгiзуге сұраныс 

туғызуда. Осы ретте мемлекеттік мүдде, ұлт болашағы сияқты күрделі мәселелерді уақыт 

талаптарына сай шешудің жолдарын іздестіру міндеті тұр. Қазіргі біздің қоғам дамуының 

басты стратегиялық бағыты – жастар тәрбиесі болып табылады. Олай дейтін себебіміз - ол 

бүгінгі ұлттық қауіпсіздік пен ертеңгі ел тағдыры өскелең ұрпақ тәрбиесімен тікелей 

байланысты. 

Мемлекеттің әлеуметтік және саяси тұрақтылығы, оның қазіргі кезеңі мен болашағы 

көп мөлшерде мемлекетті құрайтын ұлттың даму деңгейіне тәуелді. Ұлттық сана-сезім, 

ұлт болмысының мәні, ұлттық келбетті айқындайтын факторлар, ұлттық қатынастардың 

астары, ұлттың келешегі сияқты мәселелер ұлт пайда болған заманнан бастап-ақ 

адамзатты ойландырып келеді. Ұлттық сана-сезім үрдісі өсіп отырған біздің заманымызда 

бұл мәселелер төңірегінде пікірталастар қай ұлттың да өкілін бейтарап қалдыра алмайды. 

Жас ұрпаққа білім мен тәрбие беретін білім ошағының алдына қойылатын талап – 

тәуелсіз еліміздің азаматын тәрбиелеу, білімгерлердың ұлттық сана-сезімін ояту, ұлттық 

мәдениетке деген сүйіспеншілік көзқарасын қалыптастыру болып отыр. Бүгінгі ұлттық 

тәрбиенің мақсаты да қалыптасып келе жатқан тұлғаны жалпы адамзаттық құндылықтарға 

тарту, ұлттық құндылықтарды құрметтеуге және қорғауға үйрету болып отыр. 



172  

Дүниедегі барша халық тәуелсіздікке, ең алдымен ұлттық қадір-қасиетін, 

мәдениетін, ана тілін, әдет-ғұрпын сақтап қалу үшін ұмтылады. Сондықтан, кез-келген 

мемлекет өзінің территориялық тұтастығымен қатар, ұлттық мәдениетін, салт-дәстүрін, 

ана тілін де қорғауға барын салады. Жеке адамның бойынан табылатын қасиеттердің бәрі 

ұлтқа да тән, себебі ұлт жеке адамдардан құрылады. Сондықтан, әр бір қоғамдағы жеке 

адамның ұлттық өзіндік санасы ашық, имандылығы берік, адамгершілігі жоғары болса, ол 

ұлт рухани мәдениеті жоғары ұлт болып есептеледі. Елдiң рухани қауiпсiздiгi мен 

отандық мәдениеттi бiртұтас құбылыстай сақтаудың маңызды шарты ретiнде 

қарастырылып отырған, рухани адамгершiлiк тәрбие геосаясат мiндеттерiн iске асырудың 

бiрден бiр механизмi болып табылады. 

Қоғамдық дамудың қайшылықтары, экономикалық түбегейлi өзгерiстер, әлеуметтiк 

топтарға жiктелу, мәдени-әлеуметтiк қайта құрылу жасөспiрiмдердiң қоғамдық ортаға 

енуiнiң жаңаша ұстанымдағы төмендегідей жағдаятын құрады: 

- негiзгi саяси әлеуметтiк институттардың: отбасы, бiлiм беру жүйесi, ақпарат 

және байланыс құралдары, қоғамдық ұйымдардың өзгерiске ұшырауы; 

- бұқаралық ақпарат және байланыс құралдарының арнайы мақсатта 

ұйымдастырылған арналардан жеке тұлғаға терiс ықпал ететiн әлеуметтiк факторға 

айналуы; 

- балалар мен жастардың қоғамдық ұйымдарының жоғалуына сәйкес әлеуметтiк 

реттегiш механизмнiң нормативтi құндылықтарының бұзылуы; 

- ұйымдастырылған және өзiнен-өзi болып жатқан әлеуметтiк арналардың тең 

еместiгi: мектептен тыс тәрбие жұмысы жүйесiнiң ыдырауы; балалар мен жастардың 

сауықтыру, демалу мен еңбек ету тәртiбiнiң реттелмеуi; 

- педагогика ғылымы мен тәжiрибесiнде тәрбие мәселелерiне назар аударудың 

әлсiреу себептерi: бiр жағынан тәрбиенiң оқушы мiнез-құлқын, iс-әрекетiн реттеушi 

етiп қарастырылғаны болса, екiншi жағынан жаңаша мiндеттердi шешуде тәрбиенiң 

ескi әдiстерiн қолдану мүмкiн еместiгi [2;11]. 

Бұл мәселелер тұлғаны әлеуметтендiру процесiнде тәрбие проблемаларын шешуде 

терең ойды қажет етедi. 

Жастар проблемасы қоғамның бүтіндей мәселелерінің құрамында, яғни оның 

сипаттамасы, құрылымдық қоғамы мен өзгеруінің деңгейімен бірге және өзіне тиісті 

белгілері мен қасиеттері бар ерекше әлеуметтік топ санатында талданады. Сондықтан да 

Қазақстан Республикасы жастарының жағдайы қазіргі елімізде туындап отырған 

обьективті процестермен де тығыз байланысты (урбанизация, зейнеткерлер үлесінің 

артуы, жасы ұлғайғандардың көбеюі, туу деңгейі және т. б.). Мұнымен бірге еліміздің 

жастары өз әлеуметтеріне байланысты Қазақстан Республикасы жастар саясатының 

міндеттеріне сәйкес өз проблемаларын қолға алуы. 

Жастар өмірі күрделі кезеңдер мен жағдайларға толы. Олардың қалыптасуы әрбір 

кезеңде өзіне тиісті әлеуметтік, тәрбиелік, білім беру процестерін талап етеді. Мысалы: 

нәресте, сәби, ойын баласы, мектеп жасы, жасы толмаған, жасөспірім, жастық шақ осы 

аталған уақыттар өз ерекшеліктерімен айқындалады. Отбасылық, мектеп, мемлекет 

тарапынан қажетті қамқорлық та өзіндік мақсат-мүдделермен мазмұндас болады 

(қоғамдағы жағдайы мен әлеуметтік мәртебе). Аталған кезеңдегі жас өзгешеліктері 

әлеуметтік-психологиялық шаралар мен тәрбиені де сәйкестендіріп отыруды қажет етеді. 

Жастар өміріндегі әлеуметтік-экономикалық айырмашылықтарға да ұлттық, этномәдени 

ерекшеліктерді қосуға тиіспіз. Енді жастардың әлеуметтік сапасы қоғамдық 

қатынастармен қоғамдық формалардың ықпалымен пайда болады. Соған орай жастардың 

ерекше айырмашылық әлеуметтік сапасы қоғамның әлеуметтік құрылымы қандай болса, 

жас ұрпақтың қоғамдық қатынастар қалыптасатын кезеңдегі қабілетімен байланысты 

анықталады. Былайша айтқанда, жас азаматтардың потенциялдық мәнді күштері шешеді. 

Қазіргі кезеңдегі жастардың ерекше әлеуметтік қасиеті жас ұрпақтың тек қоғамдық 

қатынастардың әлеуметтік құрылымының қалыптасу дәуіріндегі жалғастыру және өндіру 
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қабілеті мен ғана емес олардың осы процестерді жетілдіру мен қайта жасау барысына 

белсенді қатынасулары арқылы анықталады [3;8]. 

Екіншіден, жастар қоғамдық өндірістің субьектісі болғандықтан нақтылы-тарихи 

болмыстың жеке адам және материалдық жақтарының ерекше мазмұнымен сипатталады. 

Жастардың әлеуметтік қасиетінің осы көріністері олардың әлеуметтік жағдайының 

дәрежесі әрі әлеуметтену процесінің ерекшелігімен байланысты. 

Жастардың нақтылы тұрмыс жағдайы жастар санасының ерекшелігін, олардың 

қозғаушы-мотивтік мәнді күшін қалыптастырып оның құрылымдық элементтерінің 

бірлігін анықтайды. Жан-жақты, тереңірек талдасақ осы бірліктердің өз ішінде жастар 

проблемасының мәнін анықтайтын көптеген қарама-қайшы бағыттар, ой-пікірлер, 

дәйектемелер (тенденциялар) пайда болады. Осы аталған жастардың әлеуметтік санасы 

мен қасиеттері өзінің даму процесінде өзгере отырып ішкі және сыртқы құрылымын 

толықтырып отырады. Сонымен қоса қызмет күшімен әлеуметтік мәнді де дамытады. 

Сондықтан жастар мәселесін зерттеуде олардың тұлға ретінде қалыптасу табиғаты, 

қоғамдық қызметтегі белсенділігі, қозғаушы күштердің мәні мен рөлі және т. б. әлеуметтік 

дамудың қажеттілігі ретінде қолға алынуы қажет. 

Қазақстандық жастар саясатының мақсаты да жастардың дамуына, белсенділігін 

арттыруына, шығармашылық қабілетін жетілдіруіне жағдай жасау, жастарды әлеуметтік 

жағынан қорғайтын қоғамдық және мемлекеттік саяси институттардың үйлесімді 

жұмысын қамтамасыз етуіне бағытталған. 

Соңғы 10-15 жылда мемлекетте болып жатқан терең және жүйелі өзгерістер жастар 

проблемаларының қордалануына алып келді. Аталған мәселелерді шешу үшін еліміздегі 

жастардың әлеуметтік жағдайына, тәрбиесіне баса көңіл бөлу, оларды отансүйгіштікке 

баулу басты назарда болу шарт. 

Бүгінде Қазақстан жастары өздерін біртұтас саяси күш ретінде сезінеді деп айту 

қиын. Жастардың басым бөлігінде елімізде жүріп жатқан саяси, экономикалық 

процестерге деген қызығушылық зор. Дегенмен қазіргі кезде жастардың саяси 

белсенділігін арттыратын нақты шараларды іске асыру жетіспей жатады. 

Жастардың басым көпшілігінің, оның ішінде студент жастардың, жас отбасылардың 

тұрмыстық жағдайының төмендігі, өмірлік басты құндылықтарды кейінгі кезекке ысырып 

қоюға мәжбүрлеуде. Жастар арасындағы жұмыссыздық, ауыл баласының қалаға 

миграциясы кезінде туындайтын проблемалар, оралман жастардың біздің қазақстандық 

қоғамға бейімделуі, орыс тілін білмеуден қиындық көруі, тұрғын үймен қамтылмауы 

келеңсіз құбылыстарды күрделендіре түседі. 

Жастарды тәрбиелеу, жастар саясаты, қазақ халқы, Қазақстан тағдыры үшін өмірлік 

маңызы бар бірінші кезектегі мәселе. Мемлекеттің болашағы табиғи байлықтардан гөрі ел 

жастарына көп тәуелді. Біздің еліміз үшін жастар саясатын мемлекеттің жас азаматтарға 

қатысты саясаты деп қана түсінуге болмайды. Бұл саясатқа елдің болашағы, оның даму 

векторының қозғалу бағыты тәуелді екенін естен шығармауымыз керек. Бүгінгі жастар 

ертеңгі елдің, жердің иесі, мемлекетті басқаруға келетін тұлғалар. Біздің мемлекетіміздің 

тәуелсіздігі мен егемендігі ел болуы немесе болмауы мемлекеттің бүгінгі жастарға деген 

көзқарасына тікелей байланысты [4;13]. Әрине, бұл айтылған проблемаларды тез арада 

шешіп тастау мүмкін емес. Жастар мәселесі жүйелі жұмысты, ұзақ жылдарды қажет етеді. 

Сонымен, қорыта айтқанда қазіргі жағдайда жас ұрпақ мәртебесінің проблемасы оның 

тұтыным тілегі, қоғамдағы орны алдынғы кезекте орналасқан. Республика білім жүйесінің 

кез-келген оқу орнының түлегі өзгермелі әлеуметтік ортада белсенді өмірлік 

позициясымен, әлемдік және ұлттық мәдениетке бағытталған, өзін өзі шығармашылықпен, 

адамгершілікпен іске асыруға қабілетті адамды толық бейнелейтін болуы тиіс. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КАЗАХСТАНА В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 

Особо значима роль государства в регулировании социально-экономических 

процессов, что достаточно теоретически обосновано и подтверждено мировой практикой. 

Государство должно решительно работать с производством, а не уповать на 

самостоятельность рынка. В условиях экономических реформ наивно надеяться на то, что 

крайне слабые ещё механизмы рыночной самоорганизации смогут обеспечить выход из 

экономического кризиса. Высокая степень монополизации внутреннего рынка и слабость 

механизмов конкуренции предопределяют необходимость государственного 

вмешательства в дополнение к игре рыночных сил. Даже в современной Японии 

государственная помощь малым и средним предприятиям является аксиомой. 

Функции государства в этой области реализуются через такие направления, как [1, с. 

64]: 

1) широкомасштабная поддержка частного сектора экономики, активное 

формирование класса отечественных предпринимателей, протекционистская поддержка 

ряда отраслей, защита государством прав частной собственности; 

2) развитие государственных закупок, отслеживание и контроль за использованием 

монопольно завышенных цен для получения сверхдоходов; 

3) формирование будущей управленческой элиты, развитие гарантий социальной 

защиты населения, создание слоя эффективных с общественной точки зрения 

собственников; 

4) оптимизация соотношения различных форм собственности и повышения 

эффективности её использования; 

5) обеспечение социально-политической стабильности, создание правовых и других 

условий для реализации принципа экономического самоопределения человека, 

формирование наиболее полной ответственности у государственных служащих за 

социально-экономические последствия принимаемых решений, особенно законов 

Республики Казахстан. 

Устойчивость – как основополагающее качество экономической безопасности – 

должна обеспечиваться, прежде всего, специальными мерами государства (в 

соответствии с рисунком 1). Большое значение имеет стабильность курса национальной 

валюты, создание резервов в различных структурах, введение в систему 

предупреждающих индикаторов и встроенных стабилизаторов. Также необходимы меры 

государства по расширению присутствия зарубежных и развитию национальных 

рейтинговых агентств, которые бы проводили мониторинг ситуации в денежной сфере. 

При этом особое внимание, на наш взгляд должно быть уделено двум аспектам: 

1) созданию резервов; 

2) мониторингу, основанному на системе предупреждающих индикаторов. 
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Мониторинг 

-система 

индикаторов 

предупреждающих 

Обеспечивающие меры, имеющие ключевое значение 

Содержание: 

система мер государственного воздействия, 

направленных на обеспечение устойчивости социально- 

экономической   системы   в   условиях   нестабильности 

Основополагающее качество- 

Экономическая безопасность 

Резервы 
 

1.Золотовалютные резервы 

Национального банка 

Принципы организации и функционирования: 
 

- транспарентность; 

Система мониторинга включает группу индикаторов, характеризующих те или 

иные аспекты социально-экономической системы государства, отражающих текущее 

состояние и перспективы развития различных секторов экономики, денежной сферы и 

государственных финансов. В ходе анализа выявляются факторы риска, правильная 

оценка которых позволяет минимизировать вероятность и последствия возможного 

кризиса. Создание системы индикаторов раннего оповещения позволит своевременно 

выявлять внешние и внутренние экономические риски и адекватно реагировать на них, 

а совершенствование информационной базы о внешнеэкономических операциях 

обеспечит эффективность управленческих решений [2, с. 12]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Механизм экономической безопасности [1, с. 11] 

В современных условиях развития экономики Казахстана от государства требуется 

мобилизация всех усилий для создания условий по выходу из экономического кризиса и 

обеспечению эффективного функционирования национальной экономики при реализации 

антикризисной программы. Правительством РК принята антикризисная программа 

отражающая основную цель смягчения негативных последствий влияния глобального 

кризиса на социально-экономическую ситуацию в Казахстане и обеспечивающая 

необходимую основу для качественного роста экономики. Для осуществления 

действенных мер антикризисной программы требуется адекватный механизм 

антикризисного регулирования, с помощью которого повысится результативность выхода 

из кризиса экономики Казахстана. Эффективное функционирование национальной 
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экономики и обеспечение ее стабильного развития неразрывно связано с 

совершенствованием системы антикризисного регулирования. В Казахстане не достаточно 

развиты организационные механизмы взаимосвязи макро- мезо- и микроэкономического 

антикризисного регулирования, отсутствует эффективно действующая институциональная 

структура для принятия и реализации антикризисных управленческих решений. В связи с 

этим Президент страны Назарбаев Н.А. в Послании народу Казахстана о необходимости 

последовательной модернизации и обеспечения устойчивых темпов экономического роста 

«Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной 

политики» акцентировал внимание на необходимость эффективного развития 

приоритетных отраслей экономики создающих условия для повышения благосостояния 

населения, одним из которых является сельское хозяйство, в качестве одной из основных 

задач определил необходимость проведения административной реформы и разработки 

современных подходов, направленных на формирование профессиональных управленцев 

новой формации. 

Вместе с тем, реализация стратегии вывода экономики Казахстана из кризиса 

предполагает полномасштабное использование эффективных методов упреждения 

кризисных явлений, это внедрение национальной модели антикризисного регулирования. 

Для Казахстана особенно актуальна проблематика антикризисного регулирования, так как 

объективные кризисные явления, связанные с распадом традиционных производственно- 

экономических связей в рамках единого народнохозяйственного комплекса, сочеталась с 

субъективными дестабилизирующими факторами, из-за неумения упреждать социально- 

экономические кризисы и формировать адекватную рынку модель антикризисного 

регулирования. Антикризисное регулирование является одним из новых динамично 

развивающихся направлений современного менеджмента [2, с.3]. 

Общее состояние экономической и социальной обстановки в Казахстане усиливает 

внимание к различным мерам, принимаемым для преодоления неблагоприятных 

тенденций развития всех отраслей экономики. Определенную систему мер призванную 

для прогнозирования кризисов представляет разработка антикризисной стратегии и 

регулирование происходящих в экономике процессов. Оно находит свое проявление в 

исследовании причинно-следственных факторов изменения экономических условий 

развития общества и социального уровня жизни населения. 

Объективная оценка экономического положения Казахстана позволит 

сформулировать меры антикризисного регулирования, выбрать наилучшую стратегию 

развития государства, основанную на концепции активного участия не только государства 

- регулятора, но и государства – собственника и активного субъекта рыночной экономики, 

которые представляют собой общепринятую сущность основных направлений 

государственной деятельности по практическому и эффективному осуществлению 

макроэкономической, структурно-инвестиционной и внешнеэкономической политики. На 

рисунке 1 представлены основные составляющие стратегии антикризисного 

регулирования национальной экономикой. 

Под данной стратегией на наш взгляд, следует понимать комплекс теоретических, 

методологических и практических положений и выводов по формированию и развитию 

системы государственной стратегии антикризисного регулирования, адаптированной к 

конкретным условиям функционирования национальной экономики. 

Эффективное функционирование антикризисного регулирования невозможно без 

оценки связей между различными факторами и результативными показателями, 

выявления их тенденций и разработки экономических прогнозов. Создание надежной 

информационной базы предполагает учет действия различных факторов, влияющих на 

эффективное функционирование экономики. Сохраняя закономерности развития 

экономики Казахстана в прошлом, был составлен прогноз на будущее [2, с.26]. 

Дальнейшее осуществление рыночных преобразований в Казахстане требует 

проведения экономических расчетов прогнозных результатов функционирования 
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национальной экономики и обоснования путей их достижения. В работе были построены 

экономико - математические модели, которые позволили не только смоделировать 

экономическую ситуацию по выбранным показателям за исследуемый период времени, но 

и провести расчеты прогнозных значений основных показателей, характеризирующих 

эффективность использования антикризисного регулирования в развитии экономики 

Казахстана. 

Своевременное выявление дестабилизирующих факторов, а также активное 

использование методов и форм антикризисного регулирования в значительной степени 

способны повлиять на устойчивость функционирования национальной экономики. Под 

данной стратегией на наш взгляд, следует понимать комплекс теоретических, 

методологических и практических положений и выводов по формированию и развитию 

системы государственной стратегии антикризисного регулирования, адаптированной к 

конкретным условиям функционирования национальной экономики. 

Эффективное функционирование антикризисного регулирования невозможно без 

оценки связей между различными факторами и результативными показателями, 

выявления их тенденций и разработки экономических прогнозов. Создание надежной 

нформационной базы предполагает учет действия различных факторов, влияющих на 

ффективное функционирование экономики. Сохраняя закономерности развития 

кономики Казахстана в прошлом, был составлен прогноз на будущее [3, С.26]. 

Дальнейшее осуществление рыночных преобразований в Казахстане требует 

проведения экономических расчетов прогнозных результатов функционирования 

национальной экономики и обоснования путей их достижения. 

Своевременное   выявление  дестабилизирующих  факторов, а также активное 

использование методов и форм антикризисного регулирования в значительной степени 

способны повлиять на устойчивость функционирования национальной экономики. Об 

этом свидетельствует опыт реформирования производственно-экономических отношений 

в бывших социалистических странах. Вместе с тем, в Республике Казахстан (как и в 

других странах СНГ) в период становления рыночных методов хозяйствования и в 

настоящее время при принятии антикризисной программы по выходу из кризиса 

наблюдается преобладание реактивных  (ситуационных) методов  антикризисного 

регулирования. Преимущественное применение методологии реактивного антикризисного 

регулирования в странах СНГ многие исследователи пытаются объяснить крайне 

неблагоприятными объективными условиями. На наш взгляд, использование более 

сбалансированного –  проактивного (упреждающего)  подхода является наиболее 

целесообразным. Проактивный подход предполагает тщательный учет объективных 

причин кризисных  явлений  и явных недостатков в организации  антикризисного 

регулирования, которые в настоящее являются время в основном субъективными [3, с.28]. 

При использовании проактивных методов антикризисного регулирования в период 

развития рыночной экономики и в условиях борьбы с кризисными явлениями на 

предварительной стадии допустима реализация следующих стратегических преимуществ: 

– формирование национальной   экономики   на   благоприятных   условиях,   без 

«финансового груза» международных долговых обязательств; 

– отсутствие внешней задолженности, способствующее ускорению процесса 

интеграции в систему международных финансовых институтов; 

– привлечение финансовых ресурсов на более выгодных условиях для создания 

бескризисного развития национальной экономики; 

– активизация процесса привлечения частных иностранных инвестиций, в том числе 

в реализацию крупных и долгосрочных инвестиционных проектов, в реальный сектор 

казахстанской экономики по причине отсутствия бремени прежних долгов; 

– реальная возможность смягчения негативных социальных последствий путем 

бюджетного датирования в течение первого периода становления отраслей социальной 

инфраструктуры. 
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На первом этапе разрабатывается методологическая база антикризисного 

регулирования, которая основана на теории устойчивого социально-экономического 

развития, при этом акцентируется внимание на максимальное выявление долгосрочных 

преимуществ методологии проактивного антикризисного регулирования, 

обеспечивающей ранее выявление кризисных тенденций, что предопределяет реальную 

возможность заблаговременного уменьшения отрицательных последствий. 

Второй этап организация проактивного антикризисного регулирования охватывает 

два направления, первый из которых связан с разработкой стратегии безкризисного 

развития. При этом приоритетное внимание уделяется обоснованию долгосрочных 

стратегических целей борьбы с кризисными явлениями, что принципиально отличает 

проактивный подход от ситуационного отношения к кризисам [4, С. 30]. 

Третий этап предполагает осуществления разработки конкретных программ и 

мероприятий по реализации стратегических целей и тактических задач борьбы с 

кризисными явлениями. На этой стадии определяется приоритетность использования 

методов, форм и способов предупреждения и упреждения кризисных ситуаций. 

В большинстве случаев на этой стадии проводится выявление альтернативных 

сценариев и более конкретных вариантов проактивного воздействия на источники 

кризисных явлений. 

На основе методологии проактивного антикризисного регулирования нами 

разработана модель антикризисного регулирования национальной экономикой Казахстана 

(рисунок 2), который принципиально отличается от схем и моделей, разработанных 

зарубежными и отечественными экономистами. В предлагаемой модели традиционные 

для рыночной экономики методы управления борьбы с кризисными явлениями с 

помощью противодействия циклическим колебаниям совокупного спроса соединены с 

предложениями по применению антикризисных методов по фазам воспроизводственного 

процесса. 

Важно отметить, что в области повышения уровня антикризисного регулирования 

сами хозяйствующие субъекты обладают значительными возможностями, в настоящее 

время необходимость организации антикризисного регулирования производственно- 

коммерческой деятельностью на микроуровне еще не до конца осознана, а менеджеры не 

имеют представления о возможностях и методах проактивного антикризисного 

регулирования. Наше исследование является попыткой устранить этот пробел и дать 

возможность специалистам применять разработанную нами модель антикризисного 

регулирования национальной экономикой в современных условиях. 

С помощью предлагаемой модели можно определить систему взаимосвязей между 

методами антикризисного регулирования на макро-, мезо- и микроуровне. При этом 

изучение фаз воспроизводственного процесса на макроуровне позволяет выявить 

закономерные взаимосвязи между экономическими, социально-экономическими (более 

сложными) кризисными ситуациями и производственно-коммерческой деятельностью. 

Кроме того, при использовании данной модели, вероятно создание логической 

взаимосвязи между методами антикризисного регулирования в рамках национальной 

экономики и разработкой организации антикризисного регулирования на мезо- и 

микроуровне. 
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Антикризисное управление по основным типам регионов 

Региональное антикризисное управление 
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Рисунок 2. Модель антикризисного управления национальной экономикой Казахстана, 

Антикризисное регулирование по фазам расширенного воспроизводства 

Государственное антикризисное управление 

Экономика Казахстана 
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Рисунок 2. Модель антикризисного управления национальной экономикой 

Казахстана, 

Предложенный организационно-экономический механизм является методическим 

инструментом применения проактивных методов антикризисного регулирования 

национальной экономикой Республики Казахстан. 

С помощью применения предлагаемых проактивных методов и механизма 

антикризисного регулирования возможно решение многих проблем, среди которых 

следует выделить: 

– прогнозирование предкризисной ситуации, своевременно определяющее 

наступление кризиса, его первые признаки и характер; 

– формулирование и реализация основных методологических проблем 

жизнедеятельности объекта управления в кризисных ситуациях; 

– моделирование действия социально-экономической системы в кризисных 

ситуациях – прогнозирование кризисных ситуаций, их анализ и оценка, разработка и 

анализ поведения системы в условиях кризиса. 

Комплексный и системный подход к решению проблемы обеспечения устойчивого 

экономического роста Республики Казахстан предполагает разработку модели 

антикризисного регулирования, позволяющей своевременно определить кризис 

национальной экономики. Использование проактивных методов и механизмов 

антикризисного регулирования, рассматривающих все возможные способы недопущения 

кризиса экономики, является основой научного предвидения кризисных явлений и 

управления ими в условиях их преодоления. 

Итак, важно отметить, что в Казахстане антикризисное регулирование должно стать 

не только проблемой в сложившейся на сегодня ситуации, но и в целом приоритетной 

Повышение конкурентоспособности предприятий Казахстана путем интеграции крупного, 

среднего и малого бизнеса 

Стимулирование устойчивого развития производственно-коммерческой 

деятельности предприятия 
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задачей органов власти как на макро- мезо- и микроуровнях. На базе объединения 

комплекса совокупных мер антикризисного регулирования, возможно, создать условия 

эффективного развития национальной экономики. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРНОЙ 

ЭКОНОМИКИ В КАЗАХСТАНЕ 

 

Кластерная инициатива развития экономики Казахстана нашла отражение в 

стартовавшем в 2004 г. проекте «Диверсификация экономики Казахстана посредством 

развития кластеров в недобывающих отраслях». В том же году АО «Центр маркетингово- 

аналитических исследований» заключил контракт с американской консалтинговой 

компанией «JEAustin» по оценке конкурентоспособности действующих и потенциально 

перспективных секторов казахстанской экономики. Цель проекта - повышение 

конкурентоспособности недобывающих отраслей экономики, увеличение 

производительности, развитие кластеров. Проанализировав ситуацию в 150 секторах 

национальной экономики, консультанты пришли к выводу, что с некоторой натяжкой 

внимания заслуживают лишь 23 отрасли. Лучшими были названы девять. Правительство 

выделило семь приоритетных секторов, в которых и разрабатывались в дальнейшем 

«пилотные» кластеры: металлургия (Центральный Казахстан), нефтегазовое 

машиностроение (Западный Казахстан), текстильный (Южный Казахстан), пищевая 

промышленность (сельскохозяйственные области), производство строительных 

материалов (Алматинская область), туризм (Алматы), транспортная логистика 

(транспортный коридор между Китаем и Европой) [1]. 

В Казахстане есть успешные примеры кластерного подхода в отраслях добывающей 

промышленности. Корпорация «Казахмыс», например, производит медь. Для 

производства меди добывается руда, затем ее обогащают, плавят, делают конечную 

продукцию —катодную медь, потом идет комплексная переработка —афинажное 

производство, сейчас запущен цинковый завод, есть цех медной катанки, эмальпровода, а 

также сопутствующие этому производству — транспортная система, энергосистема, 

включающая в себя производство и транспортировку электроэнергии, входит в структуру 
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и добыча угля для получения этой энергии. Далее идут сопутствующие 

машиностроительные заводы, которые производят кое-какие вспомогательные материалы 

и механизмы. Для этого инертного производства кластерный подход дает хорошие 

результаты. Но это сырьевая отрасль, которая и так была достаточно хорошо развита [2]. 

Одним из наиболее часто поднимаемых Президентом РК вопросов стал вопрос 

отхода от сырьевой направленности. В связи с этим ведется попытка внедрения 

кластерного подхода в несырьевых отраслях. Почему это необходимо сделать? Прежде 

всего, надо смотреть на нынешнее состояние экономики Казахстана в данных несырьевых 

направлениях. Если разобраться, у нас уже существуют предприятия различных отраслей 

народного хозяйства, направлений, размеров на рынке производства несырьевых видов 

продукции, но взаимоотношения их бессистемны и действуют они разрозненно. Вокруг 

этих предприятий существует инфраструктура по подготовке кадров, наука, финансовые 

институты, но все это в хаотичном, беспорядочном состоянии. Поэтому результат 

деятельности их нулевой. Для того чтобы привести их к системному взаимному 

сотрудничеству, которое даст результативную работу, нужен кластерный подход. 

Применительно к казахстанской экономике можно выделить два типа 

кластеров[3,с.10]: на базе экспортно-ориентированного производства и на базе 

быстрорастущей отрасли или отрасли, смежной с быстрорастущей отраслью. Создание 

кластеров первого типа направлено на привлечение инвестиций и развитие конкуренции 

посредством организации новых предприятий, в том числе ориентированных на 

производство продукции более высоких переделов. При этом достигается двоякий 

результат — повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции на мировом 

рынке и развитие импортозамещающих производств. 

К первому типу в Казахстане можно отнести металлургический и текстильный 

кластеры[4,с.274]. К кластерам второго типа — транспортно-логистический, 

туристический, пищевые кластеры, кластеры строительных материалов, кластер по 

производству резервуаров высокого давления (нефтегазовое оборудование). Наличие в 

кластерах ярко выраженного ядра (как правило, одно предприятие), базирование на 

вертикальной технологической цепочке на стадии формирования кластеров не 

способствует развитию в них конкуренции. Только создание новых предприятий может 

запустить ее механизм. 

На начальном этапе кластерная политика в Казахстане формировалась на основе 

двух базовых подходов [5,с.132]: 

1) кластеры в индустриальных секторах на основе использования природных 

ресурсов, которые станут ядром экономики Казахстана в обозримом будущем; 

2) сервисные кластеры, способствующие укреплению позиций Казахстана в качестве 

сервисного и делового хаба в регионе Центральной Азии. 

В 2005 году было определено 7 пилотных индустриально-сервисных кластеров: 

металлургия, нефтегазовое машиностроение, текстильная промышленность, транспорт и 

логистика, туризм, пищевая промышленность, строительные материалы. 

Государственная политика по развитию кластеров включала широкий набор мер по 

следующим направлениям [2]: 

- производственно-инфраструктурные проекты, 

- создание институциональных условий развития, 

- развитие научно-образовательного потенциала, 

- организационная поддержка. 

Меры государственного регулирования формирования кластеров сводились в 

основном к мерам макроэкономического стимулирования в виду недостаточности 

ресурсов и навыков стратегического планирования у участников кластеров. 

Так, не были определены «центральный координатор» и «отраслевые интеграторы» 

для создания организационной структуры кластеров. 

В настоящее время сдерживающим фактором и ключевыми проблемами развития 
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кластеров в Казахстане являются отсутствие спроса и предложения на инновационную 

продукцию, что приводит к так называемой «технологической ловушке», а также 

неразвитость сервисной инфраструктуры, отсутствие критической массы инновационных 

и венчурных предпринимателей, способных конкурировать на внутренних и внешних 

рынках, несформированность системы трансферта, генерации и передачи знаний в 

экономику страны, низкий уровень проникновения открытых инноваций и их 

использование отечественным бизнесом, слабый научно-технический потенциал. 

Особое внимание Правительства Казахстана привлекает также и организация 

хлопково-текстильного кластера в стране. Сегодня в Казахстане хлопководством занята 

значительная часть сельского населения ЮКО [2]. Территория посева хлопчатника 

расширяется в связи с формированием хлопково-текстильного кластера. Постепенно 

увеличивается валовой сбор урожая хлопка-сырца составляет более 400 тыс. тонн в 2012 

году. В ближайшие годы ожидается увеличение до 600 тыс. тонн. Ныне практически весь 

объем производимого хлопка-волокна в Казахстане (98%) ориентирован на экспорт. Лишь 

2% хлопка используется в производстве суровых видов пряжи местными 

хлопкопрядильными предприятиями (№20/1, 20/2) и тканей такими хлопкопрядильными 

предприятиями, как: ОАО «Ак жип», «Альянс Русско – Казахский текстиль». Доля 

хлопчатобумажных тканей в объеме производства тканей из натуральных и химических 

волокон составляет 78%. Основным производителем ткани является ТОО 

«AlmatyCottonPlant» (Алматы). 

О потерях республики от экспорта хлопка-волокна можно судить из следующих 

расчетов. Казахстан ежегодно экспортирует примерно 140 тыс. тонн. Если стоимость 

одной тонны 1300 долларов США, экспортируется на 182 млн. долларов США хлопка- 

волокна. Но если из этих 140 тыс. тонн хлопка-волокна 100 тыс. будет направляться на 

производство готовых изделий, то объем продаж готовых изделий составит 975 млн. 

долларов США. Из расчета следует, что экономическая выгода налицо, доходы вырастут в 

5,5 раз. При этом казахстанская текстильная промышленность имеет большой потенциал 

для успешного развития отрасли, учитывая более низкие показатели затрат при 

производстве и близость к сырью: Южно-Казахстанская область, Узбекистан, 

Туркменистан, Таджикистан [6,с.189]. 

Как считают в Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана, для 

успешного развития кластера текстильных изделий в республике имеются благоприятные 

предпосылки. Это в первую очередь наличие собственных сырьевых ресурсов: хлопок, 

шерсть, кожа, возможность экспорта хлопчатобумажной пряжи и ткани на мировые 

рынки, наличие потенциала технически оснащенных крупных, средних и мелких швейных 

и трикотажных производств, высокая эффективность производства в отрасли за счет 

высокой оборачиваемости средств и др. Следовательно, республика имеет возможность не 

только восстановить прежний уровень производства легкой промышленности, но и 

создать новые производства с высокой добавленной стоимостью. Основной целью 

организации кластера на юге республики является переход от экспорта хлопка-сырца к 

выпуску пряжи и готовой продукции с высокой добавленной стоимостью. Первые шаги на 

этом пути в Южно-Казахстанской области уже сделаны. 

Наиболее благоприятным для Казахстана является, и наличие рынка сбыта 

производимой продукции: Китай, Азия, Россия, Европа, Ближний Восток. Республика 

буквально находится в окружении регионов со значительным спросом на 

хлопчатобумажную пряжу. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона требуют свыше 

16,5 млн. тонн пряжи в год, страны Европы нуждаются в 1,6 млн. тонн в год, страны СНГ 

потребляют 0,6 млн. тонн в год и страны Ближнего Востока – около 100 тыс. тонн в год. 

В рамках проекта «Казахстанская кластерная инициатива» проводится работа по 

созданию хлопково-текстильного кластера на юге страны. Основными его участниками 

являются дехкане – около 20 тыс. хозяйств, работающих на площади около 200 тыс. 
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гектаров, около 20 хлопкоочистительных заводов, три действующие ткацко-прядильные 

фабрики, а также множество мелких предприятий, занимающихся пошивом одежды. 

Принят Закон «О развитии хлопковой отрасли» от 13 мая 2006 года №17/6084, 

который будет регулировать отношения на хлопковом рынке [6,с.256]. 

Развитие хлопково-текстильного кластера на юге страны вошло в программу 

стратегического развития Казахстана. Кластер замкнет цепочку от выращивания сырья до 

выпуска широкого ассортимента изделий из натурального хлопка, которые высоко 

ценятся на мировом рынке. 

Обобщая вышеизложенное можно подчеркнуть, что в Казахстане созданы 

предпосылки для формирования хлопково-текстильного кластера. Использование 

кластерного подхода при производстве и переработке продукции сельского хозяйства 

будет способствовать значительному повышению конкурентоспособности отрасли. 

Одновременно это будет реализацией стратегического развития Казахстана на 

ближайшую перспективу. 

Факторами экономического роста посредством кластеризации являются следующие. 

1. Активизация инновационной деятельности субъектов за счет: накопления знаний 

в кластере и передачи неявных знаний, опыта, навыков; диффузии «ноу-хау» в результате 

миграции в кластере высококвалифицированного персонала, проведения обучающих 

семинаров для участников кластеров; прозрачности информации; получения данных об 

интенсивности спроса, потребительских предпочтениях; улучшения методов решения 

сложных задач; большой гибкости и скорости разработки внедрения инноваций; 

внутренней специализации и стандартизации вследствие наличия в составе кластера 

гибких предпринимательских структур малого бизнеса, представляющих инновационные 

точки роста; минимизации затрат на внедрение инноваций; приобретения новшеств в 

рамках международного технологического сотрудничества. 

2. Развитие предпринимательства за счет: создания крупными производителями 

кластера спроса на специализированные материально-технические ресурсы и услуги, 

развитие аутсорсинга, когда малые и средние предприятия выполняют продукцию, работы 

и услуги для ключевых субъектов кластера. 

3. Развитие приграничного сотрудничества в сфере торговли, сельского хозяйства, 

туризма, транспорта, инфраструктуры, что способствует экономическому развитию 

приграничных территорий. 

4. Привлечение иностранных инвестиций в страну благодаря сетевому 

сотрудничеству субъектов кластера с зарубежными поставщиками и инвесторами и 

механизмам государственно-частного партнерства (ГЧП) в кластеризации. 

5. Расширение экспорта субъектами за счет совместных маркетинговых программ, а 

также организационной поддержки экспортеров региона в рамках ГЧП. 

Таким образом, преимущества кластерной концепции экономического роста 

национальной экономики вызывают необходимость разработки методов формирования 

кластерной политики в стране с учетом особенностей национальной экономики. 
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Рзаханов Иса - Орталық Қазақстан академиясының студенті (Қарағанды, 

Қазақстан Республикасы) 

 

ШЫҒАРМАДАҒЫ ЗАМАНДАС МӘСЕЛЕСІ 

 

«Әдебиет — адамтану ғылымы» болатын болса, онда осындайлық өзгешеліктер 

әкелген құбылыстарды қалт жіберуі мүмкін емес еді. 

Шапшаң дамып келе жатқан, күннен күнге ғылым мен техника жетістіктері адам 

тұрмысына барынша араласып, ақпараттар тасқыны күшейген тұстағы қоғамның 

адамгершілік-рухани негіздерін бүкіладамзаттық гуманизм тұрғысынан бағамдау 

Ш.Айтматов, Ю.Бондарев, В.Быков, О.Гончар, Д.Гранин, В.Астафьев, И.Авижюс, 

С.Залыгин сынды жазушылардың басты бағыттарының бірінен саналады. Оларды бүгінгі 

күннің рухани мәселелері толғандырады. «Деревня прозасы» сияқты жанрлық анықтауыш 

осы кезеңде пайда болған-тын. В.Распутин: «Дело совершенно не в защите старой деревни, 

как полагали некоторые критики. Речь идет о духовном мире миллионов людей, который 

преобразуется, уходит и завтра будет уже не таким, как сегодня. Кто, как не писатель, 

запечатлеет этот нелегкий процесс» (1; 145) дегені бар. 

Қаламгердің айтып отырғанындай, жазушылар ауыл (деревня) адамдарының 

психологиясын зерттей отырып, технократтық дәуірдің аса зор ықпалында қалған қала 

өміріне қарама-қайшылықта алып суреттейді. Олар үшін ауыл — қоры сарқыла қоймаған 

рухани байлық пен табиғи тазалықтың символы. Бұл тақырыптағы шығармалардан өткен 

уақытқа деген ностальгиялық сарын аңғарылады. О.Бөкейдің Тасжан («Жетім бота»), 

Ақтан («Мұзтау»), Қиялхан («Жасын») бейнелерінен де осындай ерекшеліктерді 

табамыз.Цивилизациялық даму мен ауылдық болмысты бір-біріне тығыз байланысты 

күйінде суреттеу тек бір шығарманың көлемінде ғана емес, жазушының бүтін 

шығармашылығы арқылы да жүзеге асып жатады. Мәселен, Д.Исабековтің үздік 

туындылары деуге келетін «Ақырмаштан наурызға дейін», «Шойынқұлақ», «Талахан- 

186», «Конфронтация» т.б. бірнеше әңгімелерінде ауыл адамдарының характерлеріндегі 

«қулық-сұмдықты» терең меңгермеген, аңқау да, аңғал қасиеттерді баса көрсетуге 

тырысады. Б.Майлин стиліндегі жеңіл юмор, зілі жоқ қалжың образдардың табиғи 

болмысын барынша аша түскен. 

Д.Исабеков жаңа дәуір лебіне сай бүгінгі күннің адамдарындағы ұғым-түсініктер 

ерекшелігін жаза отырып, екі түрлі типтік мінездердің ара-жігін ашады. Заман ағымының 

адамдар психологиясына тигізер әсерінің біркелкі еместігі, дәуір жаңалықтары кеңістікке 

сай түрліше қабылданатыны, құбылатыны назарда ұсталынады. Сондықтан да техногендік 

дамудың өтінде жүретін, заманауи іргелі құбылыстардың әсері барынша мол қала адамы 

мен табиғи мінездер анағұрлым аз өзгеріске ұшыраған ауыл адамының темпераменттік, 

мінездік, сезімдік ерекшеліктері, айырым өзгешеліктері пайда болатынын аңғартады. 

Жалпы алғанда, бұл жылдары прозаның шағын жанрлары романға қарағанда 

анағұрлым көп жазылды. Әңгіме мен повестің өркендеуін ғалымдар әрқалай түсіндіріп 

келеді. Академик М.Қаратаев: «Мұның себебі: романда адам өмірі кең жоспарда алынған 

ұзақ оқиғаларды қамтуы қажет болса, повесте көбінесе шағын оқиға шеңберінде адамның 

жеке басына, ішкі дүниесіне көңіл бөлінеді. Оның үстіне повесть жанры романға 

қарағанда бүгінгі замандастарымыздың бейнесін оперативті түрде, батыл және ізін су- 
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ытпай тез қармап көрсету үшін қолайлы да ыңғайлы секілді» (2, 13) — десе, 1970-80- 

жылдар повестерін арнайы зерттеу обьектісі еткен зерттеуші С.Асылбеков повесть пен 

әңгіменің көптеп жазылуын «XX ғасырдың соңғы ширегінде барынша қаулап дамыған 

ғылыми-техникалык революция қысқалық пен нұсқалықты сүйетін мінезін айқын таныта 

бастағанынан» (3; 10) екенін айтады. 

Шындығында да, зымыран дәуірдің әкеліп жатқан өзгерістері, аса жылдамдықпен 

дамып келе жатқан ғылым да адам өмірінің практикалық жұмысын жеңілдетуге, 

материалдық игіліктерді көбейтуге, адамның комфорттық тұрмысын жасауға, әлем, 

табиғат құбылыстарын танып білуге бағытталғанымен, түрлі парадокстерді де тудырды. 

Міне, осы шексіз өскен жылдамдық әдебиеттен де сергек болуды талап етті. 

Жазушылардың дәуір тынысын сезе білуі деп осындай өмірлік өзгерістерді, содан туған 

қайшылықтарды жіті байқағыштығын айтамыз. Бүгінгідей жаңа кезеңде қазақ 

қаламгерлері де адам мәселесін әр қырынан зерттеуге, бүгінгі келбетін анықтауға 

тырысты. Сондықтан да адамның қоғаммен, болмыспен, табиғатпен т.б. қарым- 

қатынастарын жеке-жеке мәселе ретінде әңгіме, повеске өзек қылды. Сонымен қатар, 

осы алуан тақырыптарды жинақтап, әңгімелік, повестік сюжетке арқау болған 

мәселелерді көркем қорытуды романның үлесіне қалдыратын ерекшелік қазақ 

прозашыларының көпшілігіне тән болды. Мысалы, Д.Исабеков пен О.Бөкей 

творчестволарының күрделі бөлігін повесть жанрында жазылған шығармалар құрайды. 

Д.Исабековтің қаламынан бүгінгі уақытқа дейін жалғыз роман — «Қарғын» туды. Бұл 

жазушының көлемі ірі жанр жазуға қауқарсыздығы деп әрине бағаланбайды. Қайта ол 

стильдік өзгешелігін сақтай отырып, органикалық бүтіндікті қадағалай отырып 

камералық сипаттағы романға ден қояды. 

Замандас бейнесі сынды тарихи-эстетикалық категорияны әдебиеттің тұрақты 

мәселесі — адамгершілік-этикалық ізденістер тұрғысынан қарастыруға прозаның 

көлемді үлгілерімен қоса, шындықты белгілі бір өмір эпизодтары арқылы барынша 

жинақы бере алатын әңгіме жанрына да 70-80-жылдары қомақты жүк артылғанын 

байқаймыз. Қаламгер бұл жанрдың қоғам дамуындағы қат-қабат қайшылықтарға, соның 

аясынан шыққан ірі-ірі мәселелерге, «өмір құбылыстарына шұғыл үн қосқыштығын» 

ескергені ақиқат.Тарихи дәуір шындығына лайық, өз кезеңінің келелі мәселесін 

арқалаған образдар арқылы қоғамның тыныс-тіршілігін таныту — Д.Исабековтың 

бірнеше әңгімелеріндегі негізгі бағдар. Әңгімені қаламгердің шеберлік мектебі, 

қомақты шығарма жазу алдындағы шығармашылық дайындық ретінде 

қарастыратынымыз да рас. Ал Д.Исабеков болса, суреткерлік тұрғыдан әбден ысылып, 

қалыптасқан, шеберлігі толысқан шағында бұл жанрға қайтадан ден қоюы жоғарыда 

айтылып өткен адам санасындағы заман шындығы тудырған өзгерістерді жіті қадағалап, 

ілесе зерттеуге деген тілегінен деп санауымыз керек.Жазушының әңгіме жанрындағы 

басты   стильдік   өрнектердің   бірі   —   ұлттық   бояудың қанықтығы. Н.Ғабдуллин: 

«Шығармалардағы ұлттық өрнек, кейіпкерлердің ұлттық сипаттары — жазушылық 

шеберлікті білдіретін басты белгілер. Қаһарманның ұлттық характерін шынайы жасау 

үшін жазушы өмірді, тарихты терең білуімен қатар, сол ұлттың бойындағы 

эволюциялық құбылыстардың туу, даму заңына, себептеріне жете қанық болуға тиісті» 

(4; 50) — десе, Д.Исабековтың осы талаптар үдесінен шыға білгендігінің куәсі 

боламыз.Қаламгер сексенінші жылдардың аяғына қарай жазылған «Ақырмаштан 

наурызға дейін», «Талахан-186», «Ескерткіш» сияқты шығармаларында ұлттық 

кейіпкерлерді сомдауға барынша мән бере отырып, нақты өз қоғамының реалистік 

бейнесін танытуды көздейді. Қоғамның рухани ахуалы — шығармалардың басты 

мәселесі. Әрине, кезеңнің зәру мәселесін дәл танып, әлеуметтік шындық ретінде 

көрсету бар да, оны белгілі бір көркемдік-эстетикалық амалдармен жеткізу бар. Бұл 

жерде жазушы Б.Майлин дәстүріндегі юмор мен сатираға жүгінеді. «Ескерткіш» 

әңгімесінде аудандағы ең алғашқы тері илеушіге койылуға тиісті мүсіннің оқиғасы 

жеңіл юморлық ырғақпен басталып, бірте-бірте сатиралық реңк ала береді. Жоғарының 
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нұсқауын дер кезінде орындамаған аудан басшылары ағылшын делегациясына ескерткіш 

орнына Әштенді қоюы сюжеттің күлкілі ситуацияларын молайта отырып, жазушының 

әлеуметтік-философиялық ойының берілуіне негіз болады. Жазушының юмористік стилі 

кейіпкерлердің сөйлеу машығынан да, образдарға берілетін мінездеме, портреттен де, 

жалпы баяндау үрдісінен айқын танылып отырады. «...аудандық партия комитеті бұдан 

былай да белгісіз сиыршылар мен бұзаушыларға, жылқышылар мен қойшыларға, 

тауықшылар мен шошқашыларға т.т. толып жатқан құрметті мамандық иелеріне 

«кеудеден жоғары бюстер мен кеудеден төменгі жағы да қамтылған толыққанды 

бейнелер» жасауды жалғастыра беретінін айтқанда, ағылшындар жағы ду қол 

шапалақтап, аупартком жағы үнсіз қалды» (5; 465). 

Қысқа әңгіме бойына салмақты идеялық мазмұн сидыра білетін жазушы адам құ-нын 

парықтай алмаушылық, екіжүзділік, рухани бейшаралықты әжуалай отырып, жал-пы 

қоғамдық құрылымның парадокстарын ашады. «Біз күлгенде әуелі күлкі келтіретін 

нәрсеге күлеміз. Неден күлкі болып тұрған мәнісін тексермейміз. Себебін тексеріп күл- 

генде, көңілімізді көтерген нәрсе болып шығуы да ықтимал... Ондай сөздердің көбінің-ақ 

бергі жағы ғана күлкі болып, арғы жағы адамды мұңайтатын, қайғыртатын сөз бо-луы 

ықтимал» (6; 457) — деп А.Байтұрсынов айтқандай, Дулаттың әңгімесіндегі сюжет 

уақыттың ащы ақиқаты мен қоғамның трагедиясын аңдатып жатады. Шенге деген шек-сіз 

бас июшілік, адамның рухани тұрғыдан мейлінше төмендеуі Жанайдаров, Әштен т.б. 

сынды әлеуметтік-психологиялық типтер арқылы көрініс береді. 

Қаламгердің «Ақырмаштан наурызға дейін», «Талахан-186» әңгімелеріндегі әзіл 

астарына қомақты суреткерлік ой жинақталған. Ауыл тұрмысы, халықтық тіл құнары-мен 

бейнеленетін жазушының бұл шығармаларындағы адамдар, мінездер, тағдырлар жайлы, 

қоғамдық жағдай жөніндегі авторлық сыншыл көзқарас бар. Бірақ мұндай сын-шылдық 

принцип тікелей мінеу арқылы емес, юморлық тәсілді жүйелі қолдану үстінде, оны 

сатиралық әуенге ұластыру арқылы, бұл көркемдік категорияларды бір-бірімен са- 

бақтастыра, алмастыра отырып жүзеге асырылады.«Талахан-186» әңгімесіндегі бүкіл 

ауылды «дүр сілкіндірген» үш түп помидордың «оқиғасы» — сатиралық баяндау үлгісі. 

«Робинзон Крузо қылтиып өсіп тұрған жалғыз түп бидайды көргенде қалай таңырқанса, бұл 

адамдардың әр қайсысы «қүданың құдіре-тіне» одан кем таңданып тұрған жоқ еді. Бір топ 

бейғам помидор он шақты жалқау қа-зақтың басына сан-сапалақ сұрақ қаптатып кетті»(6, 

445). 

Ел ішінде кездесіп жататын жалқаулық, рухани тайыздық, талғамсыздық, білімге 

деген құлықсыздық сияқты кесірлі құбылыстар мен типтік шындықтар, ұлт дамуында-ғы 

кері процестер — жазушының сатиралық жинақтаулар жасауына түрткі болған жай-лар. 

Әңгімедегі Ештен, Пікән, Ипатша, Әбдеш, Нәлетайлар сатиралық образ жасаудың 

ирониялық тәсілі арқылы мүсінделеді.Жазушылардың стильдік бағытындағы сатираның 

әсіресе, осы әңгіме жанрындағы туындыларында айрықша көрінуі элеуметтік маңызды 

проблемалар көтерудегі белсен-ділігін, уақыт ағымына ілесе отырып, өз дәуірінің көптеген 

кереғарлықтарын танытуға қолданған бірден-бір ұрымтал, ыңғайлы көркемдік тәсіл 

болғандығын көрсетеді.Бүгінгі тақырыпты игеру дегеніміз — қоғам үрдісі мен соның 

аясындағы замандас-тың тыныс-тіршілігін зерделеу деген сөз. Заман рухына сай замандас 

бейнесін жасау — әдебиеттің алдында тұрған қиын да күрделі проблема. Сондай-ақ, 

бүгінгі адамның, қо-ғамның адамгершілік сапасы мен рухани келбеті жөнінде толғану, оны 

көркемдік-эсте-тикалық шарттарға сүйеніп бейнелеу 70-80-жылдар прозасының да 

ауқымды мәселесі болды. Қоғам мен ұлт дамуындағы кеселді құбылыстар, рухани 

эволюциядағы кері про-цестерді реалистік тұрғыдан суреттеуде жазушылар сыншылдық 

позицияны ұстанды. Бұл кезең прозасының адамгершілік ізденістерін саралай келгенде 

қоғам дертіне айналған — тоғышарлық орталық мәселе ретінде бой көрсететінін 

аңдаймыз. Сонымен қатар, нақты қоғам болмысындағы ғана емес, жалпы адам бойындағы 

жамандық психология-сын жазушылар жеке адам характерінің даму сатылары арқылы 

ашуға ұмтылады. 
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Ғ.МҮСІРЕПОВТЫҢ «ҚАЗАҚ СОЛДАТЫ» 
 

Қазақтың кеңестік дәуірдегі әдебиетінің іргетасын қалауда өзіндік орны бар 

жазушы Ғ.Мүсіреповтің кешегі Ұлы Отан соғысы тақырыбына жазған күрделі еңбегі— 

«Қазақ  солдаты» романы.  Бұл туынды Қайырғали Сарталиевтің өмір кезеңдерін 

суреттеу арқылы оқушысын Отан тарихының соғысқа дейінгі және соғыс кезеңіндегі 

өмір ақиқатымен табыстырады. 

Кешіп өткен әр оқиға—Қайрош санасының әр сатысындай, әр жанмен танысу, 

жақындасу, достасу — өз алдына бір мектеп, адам тану, өмір тану мектебі, өсу мектебі. 

Тіпті кітапта болар-болмас қана орын алатын облыстық   оқу   орнының 

меңгерушісімен жүздесу, өзінше бір мектеп: жаманнан безініп, жақсыға талпыну 

мектебі. Мұндай «мектептер» Қайрош жолында қаншама көп кездесті десеңізші! 

Қайрошты азамат, интернационалист етіп тәрбиелеген осы мектеп, осы орта. 

«Осы мектептерді» Пьер Филибер «жас жанның асыл жүрегіне саяхат» деп өте 

ұтымды бағалапты.Сөйтіп, жазушы сезімтал жае геройынын, көңіл-күйін барлай, 

қадағалай аша отырып, оның дүние танымыныц өскендігін, уақыттың атмооферасын 

танытады. Сөйтіп, уақыт пен адам бейнесі эпизод, новелла арқылы «Қазақ 

солдатының» өн бойымда қос өрімделіп қатар тартылады. Бұл - автордың негізгі 

көркемдік әдісі. 

Қайрош өмірінің он үш жылын қамтитын романның бірінші бөлімі, шекараны 

суреттейтін екінші бөлімінің алғашқы тараулары негізгі оқиға - соғыс алдындағы 

жағдайды баяндайтын кең түрдегі экспозицияда, ал не бәрі үш жылды қамтитын 

екінші, үшінші бөлімдердегі қатерлі шайқастар, қаһарманның ерлігі мен сезімдері, 

етігімен су кешкен жалынды жауынгерлер қимылы Ұлы Отан соғысынын, бір жанды 

панорамасы. 

Әдебиеттану ғылымы роман композициясының үш негізгі түрін белгілейді: 

сюжеттік жүйе алма-кезек ауысып, қатар тартылған параллелді, жарыспалы 

композиция; айналмалы (кольцевая) композиция және біртіндеп өрбіп, сатқыштап 

көтеріліп, тура дамитын (ступеньчатая) композиция. Бұлар өз ара араласып, қосылып 

композицияның басқа да түрлерін жасауы ықтимал, творчестволық практикада 

кездесе  беретін  құбылыс.«Қазақ    солдаты» — сатылы     композициялы     роман. 

Оның архитектоникасы, мысалы «Оянған өлке» күмбезіндей кіріс-шығыс, қалтарыс- 

қабаты, сатқыш-сатылары мол, күрделі емес. 
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Орталық қаһарман Қайырғали Сарталиевтің прототипі — Советтер Одағының 

Батыры Қайырғали Ысмағұлов та, романның бел-белестері — оның басынан кешкен 

тіршілік сатыларын негізінен қайталайтыны әдеби жұртшылыққа аян. Ал қашанда 

прототип — дайын тип-образ емес, өмір құбылысы қиялда екшеліп, жанданып шықпай, 

дәл сол күйінде өнер туындысына дайын сұлба бола бермейді, мықтағанда нысана. 

Ысмағүлов анкетасы жазушы қиялынан өткен соң, Қайрош Сарталиев - сүйікті 

герой, жас қауым өкіліне айналған. Бірінен кейін бірі жазылып, ширатыла түскен очерк-

повесть-роман — осы күрделі жолдағы қадау-қадау еңбектер. Жазушы Қайырғали 

Ысмағұлов өмірін романға өзек еткенде, жас жауынгер характерін типтендіруге ерекше 

көңіл бөлген. Дос-жолдастарын таңдап алу, өмір өткелдерін сүрыптау, Ана, Ақбота, 

Шеген тұлғасын типтендіру - қысқасы, романдағы герой, оқиға, картина - бәрі, бәрі 

саралауға түсіп, көркем образ - тип жасау биігінен сүзіліп шыққан. Өмір 

көріністерінің өнер құбылысына айналу процесінен кейін ғаиа оқиға шеңбері кеңіп, 

Қайрош Сарталиев қаһармандык   тұлғаға   айналған.Сөйтіп, Қайрақтыдан қашқан қара 

табан бала нардың жүгін көтерген көркем образ биігіне көтеріліп, төңірегіне 

Отанымыздың бұрыш-бұрышынан келген ондаған жандар топталып, ұлы майданда өрт 

кешіп, өлмес ерлік жасаған. Сөйтіп, тарих жүгін елімен бірге көтерген Қайрош тағдыры 

— көптің тағдыры, ұрпақ тағдырына айналған. Бұл — роман идеясы. 

Эпизод-новелла, оқиға картинаның баршасын осы турғыдан сараласақ қана роман 

маңызы толық ашылмақ. Мыңдаған адам тар көпірден өте алмай, бомба астында қалып 

жатқан сәттегі құбқан өгіз жеккен кемпірдің ұтамдылығын, шыдамдылығын еске 

түсіріңіздер. Бұл бір жай эпизод сияқты. Барлаушы Ысмағұловпен дәл мұндай оқиға ба, 

болмады ма, болмады ма — мәселе онда емес. Мәселе — эпизодтағы кемпір бейнесі 

халықтың кең пейілін елестетуінде, елдің кәрі-жасы бар жауынгерлерге деген көңіл 

күйінде. Бомбалаудаи кейін кемпірмеп кездескен Қайрош та осы ойды түйеді: 

«Кемпір байғұстың тірі қалғанына қатты қуанып кеттім. Барлық кәрі аналар 

сияқты елеусіз ғана жүріп, ел үшін мұңайып, көп үшін қайғырып жүрген кемпір кімге 

болса да құрметті... Бұл бір өзім дегенді ұмытып кеткен адам. Мүмкін, ол мыңдаған 

адамның көңіліп жұбатып, жарасыма ем айтып келген шығар. Бізге де сол бір-екі 

ауыз жылы сөзін айтуға келіп отыр» /9.144/. 

Кемпір мен барлаушылар соңғы рет былай кездеседі:...«Машинаның. біріне мініп 

әлі бір қыр аспаған кемпірді қуып жеттік. Өгіздерін ақырын ғана жайқап, кетіп бара 

жатыр... Бәрімізді бір-бір сүйіп, кемпір қала берді... 

— Жолдарың оңғарылсын, қарақтарым, бақытты болыңдар бәрің де. Кәмпір 

басында біреуің аянған жоқсыңдар. Мен ылғи қәндай батыр жігіттер деп, қуанып карап 

отырдым,— деді» /1.150 / 

Міне, кішкентай бір деталь, кішкентай бір сурет. Егер осы сурет романда жоқ болса, 

біраз нәрсе жетпей тұрғандай сезінер едік... 

Ленинград жағдайы Айдынғалидың хатынан көрінеді, ел, тылдың жай-жапсарын 

Ана, Ақбота, Гуля хаттары арқылы біліп жатамыз. Гурьевке, шекараға, соғысқа негізгі 

қаһарман тікелей барып, тынысты суреттер жасалған, Ростов үшін соғыс, Кавказ үшін 

соғыс, Новороссийск тіүбіидегі шайқас, Керчьтегі күрес—бұлар тікелей және кең 

суреттелген. Сөйтіп, жазушы түрлі-түсті көркемдік тәісілдер қолданған. 

Сондай соғыс сырып ашатын оқиға-детальдарға — жаралы матрос пен жаралы 

жауынгер, Семеп, Самед өлімі жатады... 

Ана, Шеген, Ақбота, майдандас достарын былай қой ғанда, тіпті роман сюжетінде 

тиянақты орын алмай, жол-жөнекей қалып қоятын оқиғалар мен кейіпкерлер Қайрош 

көңілін бір-бір толқытып із қалдырған; осы сияқты сюжеттік бұлақ, ағымдар жас 

кейіпкердің, сезім дүниесін, өмір белдерін нанымды, әсерлі бейнелеуде қисынымен 

келіп, ұтқыр қиысқан. Герой эволюциясы — сюжет белестері. Ал Шеген де, Бораш та, 

Николай Шуруп та, Самед те, Петр де, Семен де, Вася да Қайрошпен тағдырлас. Біз 
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барша тіршілікті осы замандастардың бірі—Қайрош Сарталиевтің сезім айнасымен 

қабылдаймыз. Орталық қаһарманның  бізден жасырып қалған сыры, бүгіп қалған 

сөзі жоқ. Лирикалық тебіреніс, ішкі монолог, ашу-ыза, күлкі-наз, батырлық, неше 

түрлі соғыс суреттері Қайрош замандасының тұлғасын аян еткен. Бұл қорытындыға 

дәлел романның кез келген бетінен табылады: 

«Қолыма төс қалтамда жүретін, шешемнен келгеи соңғы хат ілікті. Хатта не 

жазылғанын жатқа білсем де, қайта оқи бастадым. 

Шешем қатты сағынып жүрген сияқты. Шешемнің хаты бесіктей тербетіп 

әлдеқайда туған елге алып кетеді. Ояу отырып түс көргендей болам. Оралдағы 

балалар үйінде, төсегімнің бас жағына келіп тұрған шешемді көрем. Жүзінде бар 

ананың қуаныш нұры, көзінде қуаныш жасы, буылтық саусақтарымен басымды бір 

сипап қойып, енді маңдайымнан сүюге еңкейіп келе жатыр... Шешенің ыстық дем 

алысы, шешенің таныс исі. Әуелі маңдайымнан сүйеді, одан кейін маңдайың ба, көзің 

бе, бетің бе, мұрның ба, бәрібір, құмары қанғанша сүйе береді, сүйе береді» /1.142— 

143/.. 

Сөйтіп, романның, ішкі бітімі, образ жүйесі, қисын-логикасы — бас кейіпкердің 

өмір белестерін белгілеумен бітпейді, сонымен бірге, Қайрош замандастарының 

қаһармандық тұлғасын жасаудан туған ерекшелік 

Қайырғали — жаңа өмірден өз орнын іздеп, халыққа қызмет етемін деп, асқақ 

арманға құлаш ұрған жас. Жаны да, ары да таза. Өсу жолдарын барлық бел - 

белестерімен бейнелей отырып, жазушы жаңа адамның қалыптасу, өсу процесін 

көрсетеді. Қайрош өмірі жеңіл болған жоқ: жоқтықты да көреді, жетімдік ызғары да 

батады.Бірақ,Отан саясына алады, ана орнына ана болып, тәрбиелейді, білім береді. 

Көптің бірі Қайрош өмірдің талай таукыметін өткеріп, акырында Отанын жанындай 

жақсы көрген патриот болып қалыптасады. Қайрош тағдыр - талайы — бірдің емес, 

көптің өмірлік жолы. Өркені өскен Қайрош пен оның, достарының ерлікке толы өмірі — 

біздің қоғамның ұлылығын паш етеді. Жеке адамның тіршілігі қаншалықты ауыр болса 

да, Отан - ана оларга әр уақытта демеу, алып жүрегінің нұрына бөлейді. Ауыр 

өткелдерден өткен Қайрош рухани жарқын: мейлі ол мал бақсын, балалар үйінде болсын, 

шаштаразыда жұмыс істесін, әскер қатарында болсын — ізгі мақсат оны қол бұлғап 

шақырып тұрғандай. Сондықтан да, қиыншылық-тардан мұқалмай, жасымай өседі. 

Қайрош өмірінін, сыр-сипатын жазушы тереңнен ашады. Жай өмір, қатардағы адам, 

бірақ ол соншалықты рухани өрелі; не сүйеніші, не сүйенері жоқ өмірден орын таппай 

сандалған Хемингуэй, Ремарк қаһармандарымен салыстырғанда, Қайроштар бейнесі 

біздің қоғамның қаншалықты жарқын екендігін байқатады. Қайырғалидың өмірлік 

сатылары көркейген халқының тағдырымен іштей астасқан. Қайрош бойынан автор 

адамгершілік мол қасиет табады. Адалдық, табандылық, достыққа беріктік, қиындыққа 

мойымау, биік мақсатқа құштарлық - Қайрош және оның достарының ізгі қасиеті. 

Қайырғали образы тарихи ұлы уақиғалар мен рухтас жандар арасында ашылады. Ұлы 

Отан соғысында оның азаматтығы анықталса, Ақботаға адалдығы, анасына деген 

мейірімі, достарына деген тазалығы орталық қаһарманның адамгершілігіне куә. Әр 

қырынан әр жағдайда көрінетін Қайрош бейнесі осы адамгершілік, ізгі қасиетімен 

тұтас. Туған елін, өскен жерін — байтақ Отанын шексіз сүйетін жас патриот 

жақсылықты да, жамандықты да мораль биігінен бағалайды. Адам арына дақ салар 

мінез - құлықты ол қабылдамайды, жағымпаздық, тоғышарлыққа жиіркене, жек көре 

қарап, адалдық үшін күреседі. Сондықтан да, шаштараздың тоғышарлығынан бастап 

фашизмнің жауыздығына дейін - арамзалықтың барша түрі оны қатты жиіркендіреді, 

күреске шығарады. Әскери мектептің ауырлығын біле тұра сұранып, Қайрош кетеді. 

Бораш әнші болуға талаптанады. Шеген — ұшқыш, Сергей Астахов — суретші 

болмақ. Сөйтіп, біреулері болып жатыр, біреулері болам деп талпынуда. Олар білімге, 

өнерге мансап үшін емес, елі үшін қол созады, тер төгеді. Қайроштар мейлінше 
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кішіпейіл.  «Батыр болып жұртты   таң   қалдырсам-ау!»— деп аңсаған ешқайсысы 

жоқ. Ал Отан үшін күресте шетінен айбынды батыр, қаһарлы қаһармандар. 

Басқа кейіпкерлер бас қаһарман Қайырғалидың өсу белдерін белгілейді. 

Жоғарыда айтқандай, Қайрош өмірінің әрбір тұсына орай кітап беттерінде Мүрсейіт 

милиционер Мариям апай, детдом мен облыстық оқу бөлімінің басшылары әр қыры, 

әр   бояумен   көрініп,   оқиға желісінен қалып   қойып   отырады. Бораш, Айдынғали, 

Гуля дәрігер жанамаланып суреттелсе де, басты кейіпкер бейнесін ашуда маңызды 

роль атқарған. Шеген, Бораш,Семен, Петр сияқты тағдырлас достары Қайрош 

бейнесін толтырып, толықтырып отырады. Қайроштың арман-тілегін жетелеп 

отыратын өте тартымды бейне — Шеген. Шеген — романтикалық асқақтықпен 

суғарылған   сүйкімді образ. Әркез Қайрош көкірегіне арман сеуіп, қиялын оятатын 

аға жолдасы Шегеннің орны айрықша. Оның өмірінен Қайрош өз келешегін көреді: 

Шегенге ұқсап, Шегенше жүруге талпынады.Ер жігіт Шеген тілі лепті:«Ой, 

қорқақтап, төмен тартса, сезім күліп, жоғары өрлейді, биікке ұмтылады.» /2/ 

Халықтар достығы ауыр сынға төтеп берді.Сұрапыл соғыс бұрынғыдан да 

жақындасдастыра, ымтымақтастыра түсті — Ұлы достық әбден шынықты. Кавказдың 

өр кеу-десінен құлап аққан асау Теректің жағасында дем алып отырған солдаттар 

жартасқа Пушкин, Лермонтов, Абай аттарын қатар жазады.Бұл тартымды суреттен 

бүгінгі жарастықтың, татулықтың тарихи топырағын көрген дейміз. 

Ғабит Мүсіреповтің тұла бойының, кемеңгер ойының, өміршең шығармашылығының 

танымдық та, тәрбиелік те қадір – қасиеті ерекше. Өйткені көрнекті жазушы шығармашылық 

жұмыста, жазу өнерінде өзіне де, өзгеге де, алдыңғы толқын ағалар мен кейінгі буын інілерге 

де биік талап қоя білген қаламгер. 
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МҰСТАФА ШОҚАЙДЫҢ ТӘУЕЛСІЗДІК ЖОЛЫНДАҒЫ 

РУХАНИ ЖӘНЕ САЯСИ ҚЫЗМЕТІ 

 

Қазақстанның тәуелсіз дамуы уақыт өткен сайын қарқын алып, ұлттық, 

жалпыадамзаттық және демократиялық құндылықтар мен ұстанымдар негізінде биік 

мұраттарға бағыт түзеп келеді. Елімізде әлеуметтік-экономикалық, саяси-құқықтық 

реформалардың іске асырылуы мәдени-рухани өмірімізге жаңа сипат, тың мазмұн берді. 

XX ғасыр басындағы қазақ зиялыларын ойландырған мәселелер, елдің елдігін, ұлттың 

бірлігін, жердің тұтастығын сақтау, қазақ халқын өркениетті елдердің қатарына қосу, ол 

үшін қазақ елін оқу, өнер – білім, іскерлік жолына салу, ең бастысы, дербес мемлекет құру 

еді. Бұл тіпті бүгінде, яғни ғасыр басында, күн тәртібінен түсе қойған жоқ, тіптен ең зәру 

мәселеге айналды [1;17]. Осы орайда кезінде тәуелсіздігімыз үшін күрескен, сондықтан да 

кеңестік тоталитарлық жүйенің құрбаны болып, қуғынына ұшыраған, саяси жүйе 

есімдерін кейінгі ұрпақ санасынан біржола ығыстыруға күш салған тұлғалардың 

тарихымызға қайта оралуы кажет еді. 
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Біз ұлы тұлғаларымызды білмейінше, бірде-бір дәуірді дұрыстап тану мүмкін емес. 

Адам тарихының айнасыан біз тарих көшінің жүрісін ғана аңдап қоймаймыз, оның рухын, 

тынысын сезінеміз. Сондықтан халқы мен елінің алдындағы өздерінің перзенттік парызын 

айқын да анық түсынген, қандай да қиын-қыстау жағдайда оны адал орындаудан 

жалтармаған адамдар қай дәуірде өмір сүрсе де, дәйім жұртының азаматы болып қала 

бермек. Тарихтың қай кезенінде болсың, олар өз ұлтының бетке ұстар мақтанышы болып 

келген еді. Сондай тұлғалардың бірі – Мұстафа Шоқай еді. 

Сондай ірі саяси қайраткер, халқына қалтқысыз қызмет еткен «алыптар тобының» 

көрнекті өкілі, қазақ, тұтас түрік елінің тәуелсіздігі жолында күрес майданына шыққан 

Мұстафа Шоқайдың (1886– 1941) алатын орны ерекше. Мұстафа Шоқай тәрізді тұлғаның 

атқарған қызметіне дұрыс баға беру, ұлттық тарихымыз үшін ғана емес, егемен 

Қазақстанның жас ұрпағының рухани және саяси тұрғыдан ұлттық рухта тәрбиелеуі үшін 

аса қажет етін. 

Мұстафа Шоқай – бүкіл саналы ғұмырын қазақ халқының, жалпы түркі 

халықтарының бостандығы мен тәуелсіздігіне арнаған тұңғыш эмигрант күрескер, саяси 

қайраткер. Тағдыр сыйлаған тәуелсіздікке де қол жеткіздік. Өшкенімізді жағып, 

жоғалтқанымызды тауып, ұмытқанымызды жаңғыртып, тарихымызды түгендеп жатқан 

осы бір жаңару кезеңдерімізге кешегі күні тіпті аттарын атауға болмайтын, бүгін 

ортамызға оралған Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Міржақіп Дулатов, Мұстафа 

Шоқай сынды арыстарымыздың асыл мұралары мәдени өмірімыздің жарқын беттеріне 

айналған еді. XX ғасырдың басындағы төл тарихымызға есімдері алтын әріппен мәңгілік 

жазылған ұлтымыздың осы алыптарының қазақ әлеміне шоқ жұлдыздай жарқырай шығуы 

– елдегі саяси, әлеуметтік-экономикалық жағдайлармен тығыз байланысты болатын. Алаш 

алыптарының тобында Мұстафа Шоқайдың орны бөлек еді. 

Бір қоғамда туғанымен, тұлғалардың тарихи қалыптасуы жолдарының әр түрлі және 

әр деңгейде болатыны белгілі. Әркімнің өз тағдыры, басқаға ұқсай бермейтін өзіндік 

сүрлеуі бар. Мұстафа Шоқай өміріңің сонғы 20 жылдан астамын жәт жерде өткізді, 

арыстай ұлы тұлга еліне деген, жеріне деген шексіз сағынышын баса алмай, жат жерде 

мекен етті [2;7]. 

Бірақ 1941 жылдың аяғыңда көз жұмғанша жас кезінде таңдап алғаң туған халқының 

тәуелсіздігі үшін күресі бір сәт толастамады. Өйткені оның бүкіл ұстанымының мәні мен 

мағынасы, арманы мен мұраты өз ұлтының, Түркістан аймағының саяси егемендігі, 

рухани бостандығы болды. Халқының еркіндігін өзінің азаттығы деп білген, өз тағдырын 

ұлтының бақытынан іздеген, тарихи кезеңдегі шыңдалып, теориялық білімі мен 

кемелділігі жеткілікті сегіз қырлы саясаткер Мұстафа Шоқайдың саяси ой-пікірлерінің 

ұштала түсуіне 1905 жылдаң бастап қазақ халқыңың ұлттық төңкерісінің басыңда болған, 

қазақ ұлттық партиясы «Алаштың» негізін қалаған, оның бағдарламасының авторы, 

Алашорда үкіметін басқарған Әлихан Бөкейханның әсерінің ерекше болғанын айта кету 

керек. 

Мұстафа Шоқайға өзімен қатар ұлт азаттығы шебінде болған, өзі Түркістан 

түріктерінің ең көрнекті, ең сыйлы өкілдерінің бірі санаған Міржақып Дулаттың, «қара 

басының қамын ойламайтын, халқы үшін қам жеп, ел үшін еңіреп туған азамат» 

Сұлтанбек Қожанұлының және т.б. Алаш ардақтыларының да әсерлері аз болмаған. Міне, 

мұның барлығы Мұстафа Шоқайдың саяси қайраткер ретінде қалыптасуындағы ерекше 

маңызды факторлар еді [3;19]. 

Мұстафа Ақмешіт (Перовск) қазіргі Қызылорда облысының Тартоғай елді 

мекенінде күнтізбе бойынша 1889 жылы желтоқсанның 25-інде туылған. Жаңа күнтізбе 

бойынша Мұстафа 1890 жылы 7- қаңтарда дүниеге келген. Ол отарлық езгіні, әділетсіз 

саясатты бала кезінен бастап өз ауылында, одан кейін Ташкентте гимназияда оқып жүрген 

кезіңде көзбен көрді. Петербор университетінің заң факультетіңде оқып жүргенде оның 

саяси көзқарасы қалыптасады, өз халқының азаттығы үшін күреске түсіп, Түркістаннан 

әділеттілік іздеп келген жерлестерінің сұраныстарын Сенат алдына қойуы аркылы 
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саясатқа араласа бастады. Мұстафа қоғамдық – саяси қайраткер ретінде 1-ші және 2-ші 

Ресейлік Думаның Мұсылмандар фракциясының хатшысы болып, олардың саяси қызмет 

атқаруына көмектесті. 

Мұстафа Шоқайдың Ресейдегі қайраткерлермен, Дума депутаттарымен араласуы, іс 

жүзінде жалпы тәуелсіздік, жалпы мемлекеттік идеяларды қолдануына алып келді. 

Азаттық алу үшін езілген халықтардың тізе қосуы қажет екендігін Мұстафа сол кезде 

анық түсініп, өмірінің соңына дейін бұл пікірден айныған жоқ болатын. 

Аса көрнекті саясаткер Мұстафаның ұстанған жолы – халыққа тәуелсіздікті қантөгіс 

арқылы емес, керісінше, дүние жүзіндегі демократиялық күштерді араластыру арқылы 

бейбіт жолмен алу болды. Ол үшін халықтың ұлттық сана – сезімін ояту қажет еді. 

Жаяудың шаңы, жалғыздың үні шықпайтынын жете түсінген Мұстафа Кеңес үкіметінің 

қол астындағы мұсылмандар қауымының да жеке-дара күресі арқылы тәуелсіздік 

алмайтынын анық болжай білді. Ұлы күрескер бүкіл түркі тектес иесі мұсылман қауымын 

түгел көтеруді мұрат тұтты. 
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ПРЕДДОГОВОРНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Преддоговорные отношения в классической схеме описываются весьма просто: 

оферта - акцепт - встречная оферта и т.д. Но такая схема пригодна для простых договоров: 

розничная купля-продажа, бытовой подряд, договор перевозки пассажиров и т.п. В 

крупных предпринимательских договорах эта схема не очень работает, ибо заключению 

договора предшествует большая подготовительная стадия, имя которой - переговоры. 

Прежде чем анализировать предварительный договор по нашему законодательству с 

учетом практики его применения, необходимо обратить внимание на важную 

классификацию договоров, которая нетипична для нашей казахстанской доктрины. 

Имеется в виду деление договоров на имущественные и организационные. Для нашей 

цивилистической доктрины стандартно, что договоры порождают некие имущественные 

правоотношения между сторонами. 

Между тем, такое устоявшееся понимание, на наш взгляд, не охватывает всего 

многообразия гражданских отношений. Еще в советский период О.А. Красавчиков 

предложил классификацию договоров на имущественные и организационные. Автор 

справедливо полагал, что не все гражданско-правовые договоры порождают классические 

и привычные нам имущественные права и обязанности и выделил особую группу 

организационных договоров, посчитав, что к данной группе относятся все остальные 

договоры, которые непосредственно не порождают имущественные права и обязанности, 

но предусматривают какие-то приготовления, организационные связи между участниками 

или какую-то дальнейшую организацию их будущих имущественных отношений [1]. 

Организационные договоры являются соглашениями, под которыми в доктрине 

гражданского права принято понимать договоры, предшествующие имущественным 

отношениям и направленные на организацию и установление взаимосвязей участников 
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будущего товарообмена. Организационные договоры, в отличие от имущественных, 

направлены на упорядочение взаимосвязанной деятельности двух и более лиц и 

определяют процедуру возникновения, а также общие условия исполнения конкретных 

имущественных обязательств в последующем, и (или), меры, направленные на повышение 

эффективности этой деятельности. [2, с.182]. 

Конструкция  предварительного договора также  относится  к   разряду 

организационных договоров.  Так, согласно пункту 1 статьи  390 ГК  РК, под 

предварительным договором понимается договор,  в  котором стороны  обязуются 

заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании 

услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором [3]. 

Прежде всего, конструкция предварительного договора предполагает, чтобы каждый 

юрист, который к ней прибегает, имел четкое представление о целесообразности данной 

конструкции и сфере ее практической применимости. 

Стороны предварительного договора обязуются в будущем принять на себя 

обязательства по заключению основного договора. 

Например, в пятницу продавец обязуется, что в понедельник он примет на себя 

обязательство во вторник передать покупателю товар. А покупатель в ответ обязуется, что 

в понедельник он примет на себя обязательство во вторник заплатить продавцу 

оговоренную сумму за этот товар. 

Иначе говоря, продавец обещает пообещать передать товар, а покупатель обещает 

пообещать заплатить [4]. 

Данная конструкция выглядит весьма тяжеловесно и громоздко. Однако, как ни 

странно, она довольно широко используется в казахстанской практике между 

участниками гражданского оборота. В связи с этим и возникает вопрос о ее 

действительной значимости и целесообразности использования. 

Англо-американскому праву конструкция «предварительного договора» совершенно 

чужда. «Соглашения о заключении соглашения» (agreement to agree) не подлежат 

судебной защите. Если стороны уже договорились по всем необходимым параметрам 

основного соглашения, то, значит, оно заключено. Если не договорились, то никакого 

договора между ними нет, ни «основного», ни «предварительного». 

В чем же заключается практическая ценность применения предварительного 

договора в условиях казахстанского гражданского оборота? 

Может быть логическим применением конструкции предварительного договора 

является случай заключения договора купли-продажи будущего товара, то есть вещей, 

которые на момент заключения договора еще не находятся в собственности продавца 

(например, договор контрактации сельскохозяйственной продукции, которая будет 

выращена в будущем)? Ответ должен быть отрицательным. В данном случае нет 

необходимости прибегать к предварительному договору, так как такие договоры 

совершенно спокойно могут заключаться путем составления обычного договора купли- 

продажи с отсрочкой исполнения. Об этом совершенно четко свидетельствует пункт 2 

статьи 407 ГК РК, который гласит, что договор может быть заключен на куплю-продажу 

товара, имеющегося в наличии у продавца в момент заключения договора, а также товара, 

который будет создан или приобретен продавцом в будущем, если иное не установлено 

законодательными актами или не вытекает из характера товара [5]. 

Там же, где нет очевидной целесообразности заключить предварительный договор, 

но стороны, тем не менее, настаивают на его конструкции, обязательно присутствует 

факт, что стороны по тем или иным причинам не готовы связать себя с обязанностями по 

основному договору. Их намерение состоит в отсрочке этого момента и создании 

дополнительного звена в их правовых связях в виде предварительного договора. 

Необходимо иметь в виду, что основной и предварительный договоры представляют 

собой два совершенно разных соглашения, которые порождают разные права и 
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обязанности. Их нарушения, соответственно, приводят к совершенно разным 

юридическим последствиям. 

Главным образом, как это видно из судебной практики, предварительные договоры 

заключаются в отношении купли-продажи или аренды недвижимости [8]. 

Требования, предъявляемые к предварительному договору. 

Во-первых, предварительный договор, должен содержать условия, позволяющие 

установить предмет, а также все существенные условия, согласно пункту 3 статьи 390 ГК 

РК [1]. 

При заключении предварительного договора должны быть согласованы все условия 

и нельзя их разделить на существенные или несущественные. В силу того, что стороны 

договариваются о том, что они желают провести переговоры о согласовании того или 

иного условия в будущем свидетельствует о том, что стороны возносят это условие в 

разряд существенных. А значит, появляется угроза признания такого договора 

незаключенным. 

Второе требование для предварительного договора указано в пункте 2 статьи 390, 

который гласит, что предварительный договор должен быть заключен в форме, 

установленной законодательством для основного договора, а если форма основного 

договора законодательством не установлена, то в письменной форме под страхом 

ничтожности. 

Важное значение имеет также срок исполнения обязанностей, которые 

предусмотрены в предварительном договоре. Исходя из пункта 4 статьи 390 ГК РК, срок 

не является существенным условием, то есть предварительный договор может не 

содержать условие о сроке, в течение которого стороны обязуются заключить основной 

договор. В данной норме мы видим некий проблеск свободы договора, что нетипично для 

предварительного договора. И в части второй пункта 4 статьи 390 мы видим 

диспозитивную норму, которая помогает восполнить пробел отсутствия срока для 

заключения договора, которая гласит, что если срок основного договора не предусмотрен, 

то договор подлежит заключению в течение года с момента заключения предварительного 

договора [3]. То есть по истечении этого годичного срока, если ни одна из сторон не 

обратилась к другой стороне с офертой о заключении основного договора, то 

предварительный договор утрачивает юридическую силу, о чем свидетельствует пункт 6 

статьи 390 ГК РК [3]. 

Механизм заключения основного договора прост: любая из сторон обязана 

направить другой стороне оферту на тех условиях, что предусмотрены в предварительном 

договоре и, следовательно, далее возникает обязанность контрагента акцептовать эту 

оферту. Важно иметь в виду, что оферта должна быть направлена и акцептована именно 

на тех условиях, что предусмотрены в предварительном договоре, не добавляя новых 

условий. Если же какую-то из сторон не устраивают условия, то она либо заключает 

договор на условиях изначально согласованных либо договора не будет совсем. 

Необходимо сразу отметить, что мнения в доктрине на этот счет разошлись, и 

однозначного ответа мы не найдем [7; 10]. Если обратиться к пункту 6 статьи 390, то она 

говорит, что в случаях, когда сторона, заключившая предварительный договор, 

уклоняется от заключения предусмотренного им договора, она обязана возместить другой 

стороне вызванные этим убытки, если иное не предусмотрено законодательством или 

договором [3]. 

Убытки, вызванные нарушением предварительного договора путем уклонения, 

взыскиваются только при условии, если будет доказано, что: 

1) такое уклонение является противоправным и виновным; 

2) у стороны, уклонившейся от заключения договора, отсутствовали правовые 

основания для такого уклонения; 

3) убытки должны возникать в результате прямого отказа от заключения основного 

договора и ограничиваться расходами, понесенными при подготовке основного договора. 
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Убытки строго ограничиваются убытками, понесенными в результате не заключения 

основного договора (если иное не предусмотрено законодательством или условиями 

предварительного договора) (п. 5 ст. 390 ГК). 

Таким образом, нарушение предварительного договора влечет за собой возмещение 

убытков, ограниченное только рамками предварительного договора, то есть убытков, 

находящихся в прямой причинно-следственной связи с нарушением предварительного 

договора. 

Также на практике может возникнуть проблема, когда стороны заключают договор и 

называют его меморандум, и в нем формируют какие-то намерения. То есть стороны не 

использовали ни название «предварительный договор», ни «протокол о намерениях», но 

при этом между ними возник спор о юридической силе этого договора. На наш взгляд, 

суду следует исходить из действительного содержания документа, и даже если в 

соглашении использована формулировка «протокол о намерениях», это еще не должно 

формировать окончательную позицию суда. 

Как отличить соглашение о намерениях от предварительного договора и вообще от 

любого договора? Единственное отличие — это название. Если документ назван 

договором (без добавления «о намерениях»), то это гражданско-правовой договор, 

пользующийся правовой защитой. После этого можно выяснять, что это за договор: 

предварительный, основной, или вообще незаключенный (ввиду отсутствия 

существенных условий). 

Но если в документе присутствует слово «намерения» (неважно как он называется: 

договор, протокол, соглашение), то это не договор и юридических последствий он не 

влечет. Единственная возможность придать ему силу гражданско-правового договора — 

указать на намерение сторон придать ему силу предварительного договора. 

Наименование договора не является элементом его содержания, поэтому не может 

характеризовать природу договора. Поэтому при установлении природы договора следует 

исходить из его содержания. Роль наименования соглашения как протокола о намерениях 

сводится к тому, что в спорной ситуации такой заголовок может служить не 

атрибутивным свойством самого соглашения, а лишь одним из доказательств намерения 

сторон не придавать соглашению значение предварительного договора». 

Таким образом, при оформлении такого рода соглашений в содержании необходимо 

указывать, что настоящий документ обладает юридической силой предварительного 

договора, чтобы исключить будущие проблемы, связанные с оспариванием юридической 

силы достигнутого соглашения. 

Исходя из изложенного выше можно сформулировать следующие краткие выводы. 

1. Предварительный договор является правовым документом, единственным 

обязательством по которому является обязательство заключить основной договор. В 

случае доказанного уклонения одной стороны от заключения основного договора другая 

сторона вправе требовать возмещения убытков, вытекающих из незаключения 

предварительного договора, состоящих в основном из реального ущерба. Убытки в форме 

реального ущерба и упущенной выгоды, которые вытекали бы из нарушения основного 

договора, если бы стороны его заключили, возмещению не подлежат. 

2. Взвешенное использование конструкции предварительного является редкой 

мерой, когда отсутствуют иные способы урегулирования правоотношений между 

сторонами (путем заключения договора с отсрочкой исполнения или же применения 

конструкции условных сделок). 

3. Предварительный договор следует отличать, с одной стороны, от протокола 

намерений, нарушение которого, в отличие от нарушения предварительного договора, не 

влечет никаких последствий, и, с другой стороны, от основного договора, в отличие от 

которого предварительный договор содержит одну единственную обязанность (заключить 

основной договор) и в отличие от которого нарушение предварительного договора влечет 

за собой возмещение убытков, ограниченное только рамками предварительного договора. 
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4. Предварительный договор является недостаточно устойчивым механизмом для 

защиты правоотношений между сторонами. Значительны риски уклонения стороны от 

заключения основного договора. Если исходить из буквального толкования нормы права, 

то единственным последствием в этом случае является возмещение убытков, находящихся 

в прямой причинно-следственной связи с нарушением обязательства. 
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ҒАРЫШ ЖӘНЕ ӘДЕБИЕТ 

 

Жаңа дәуірдің ғарыштық идеясы, талап тынысы, тақырыптық-мазмұндық жағынан 

терминдер едәуір қалыптасып, межесіне жетті. Ең алдымен қазақтың «космизм» 

түсінігінен бұрын ғарыш эрасының орнығуынан алдын қозғалған адам қиялының 

мистикасы, қауымдық мифологиясы, алғашқы ғарыштық өңді көрсетті. Ғарыш (грек 

тілінен аударғанда «тәртіп», «құрылғы», «әлемдік тәртіп», «аспан», «сұлулық») 

мифологиялық-философиялық дәстүрде белгілі бір заңдылыққа сәйкес тұтас, реттелген, 

ұйымдасқан ғалам деп түсіндіріледі. Әлем әдебиетінде ғарыш тақырыбында сая іздеген 

ақындар ХVIII ғасырда импрессионализмдер (К.Моне, О.Ренуар, Э.Дега) табиғаттың бір 

сәттік сезімін жеткізген. Ал, ғарышты «хаос» деп есепетеген. Ғарыштық денелерге күн, 

ай, жұлдыздар, жер, өзге де сансыз құбылыстар тудыратын планеталардың қалыпты 

немесе қозғалмалы ғарыштық заңға бағынуын астролог-ғалымдар құдайдың керемет 

туындысы десе, атеист ғалымдар оны құптамайтыны белгілі. Астрология ғылымына 

айқын із салған Шығыстың «сөнбес жұлдызы» Ұлықбек Мұхамед Тарагай (1394-1449) 

болды. Ұлықбек обсерваториясы әлемге танымал астрономия ғылымының келелі жүйесін 

құрап, талассыз еңбек сіңірген жерге айналған. Еуропаға дейін тараған Ұлықбектің 

еңбектері арқылы сусындап, жұлдызды аспан әлемінің құпия сырларын түсінді. 

Ғылымның толқынды кезеңі Ұлықбектің едәуір Темір әулетіндегі атағымен бекіді. Ғарыш 

әлемі осы обсерваториядан объективті түрде қаралып, көк күмбезді дүниенің 

жұлдыздарын зерттеуге жол ашылған. Ұлықбек зерттеулері «гурганский зидж» деп 

аталатын жұлдыздарды есептеу күнтізбесі, 1018 жұлдызды анықтап оның картасын 

жасады. Осылайша, космизм ұғымына нақты қадамдар жасалды. Ғылымда алғаш болып 

http://justicemaker.ru/view-article.php?id=4&art=2561
http://justicemaker.ru/view-article.php?id=4&art=2561
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ғарыштық есептеулерді жүргізген А.Эйнштейн космизм теориясын жерден тыс аспан 

әлемін түсіндірді. 

Түріктің тасқа жазылған «Күлтегін» тарихи жырында: 

«Алдымен 

Тұла бойынан 

Бу менен дым бүріккен 

Алай-дүлей жел тұрды. 

Дүниені басып жатқан 

Қара балшықтай қою, 

Күйедей қап-қара, 

Түнек серпілді», – деп басталады[1]. Әлем болмысының жаралуы туралы, түнектен 

туған жарық дүние пайда болғанын философиялық ойды түюі. Галактикаға тән денелер 

пайда болғаннан әдебиет бірге туды деп айтуға болады. Жырдың келесі шумақтарында: 

«Жоғарыда 

Ішіне жұлдыздар жапсырған, 

Алып қазандай төңкерілген, 

Төсіне Ай ілген, Омырауына Күн таққан 

Аспан пайда болды», – деген жолдардан ғарышқа үңілуі көк түріктердің ақыл 

кемелінен туған сөз [1]. «Жоғарыда көк аспан және төменде құба жер жаратылғанда 

[немесе пайда болғанда] сол екеуінің арасынан адам баласы жаратылған [немесе шыққан] 

болатын. Адам баласы үстінен менің ата-бабаларым Бумын қаған мен Истеми-қаған 

салтанатты отырды». Сонымен, дүниенің басталуы дәл біздің жыл санауымыздың ҮІ ғ. 

деп белгіленген. Демек, оның тұсында дүниенің жаратылғанына не бары 200 жыл ғана 

болған [2, 340]. Әдебиеттегі ғарыштық өң – адамзат қиялымен бірге, үндестікте туып, 

сонымен өмір сүріп, фантастикалық жанрға әкелген. Бұрын ғарыш пен аспан әлемі аңыз- 

әңгіме ретінде, көкжиек пен ай, жұлдыздар ертегі түрінде шығарылып айтылса, ХХ 

ғасырдағы сенсация ғарышқа аяқ басқан сәттен жүйрік қиял жалынды шындыққа 

айналды. 

Әлем әдебиетінде Рудольф Эрих Распенің (1737-1794) «Барон Мюнхгаузенаның 

шытырман оқиғасы», Эдгар Аллан Поның (1809-1849) «Ганс Пфоолдың бұрын болмаған 

теңдессіз оқиғасы», Жюль Верннің (1828-1905) «Зеңбірек клубы», «Ай айналасы», 

сонымен бірге бертін келе жазған авторларға келсек Андрэ Нортонаның «Янус», «Тас 

бастаушысы», Гарри Гаррисон «Болаттан жасалған егеуқұйрық», Василия Головачёва 

«Шайтан», «қараңғылық вирусы», «қара адам», «күн сөндірушілер», Роджера Желязнь 

мен Алексей Толстойдың бірігіп жазған «Аэлита» атты фантазияға құрылған 

шығармалары жатады. Фантазиялық шығармалардың орыс әдебиетінде Толстойдан 

бастап, Георгий Гурьевичтің «Өткен Немезида» болса, қазіргі авторлардан Дмитрий 

Емец, Михаил Гуревич, Михаил Тырин, Иэн Бэнкс, Ник Перумов т.б. Ғарыш туралы ой, 

сарын поэзиямен жеткен болса, ақындардың лирикалық сәулесіне жарқ етіп түскен 

өлеңдерді Г.Уэллса(1866-1946), Берроуза (1914-1997), Р.Хайнлайна(1907-1988), С.Лема 

(1921-2006), Кира Булычева(1934-2003) жырлады деп айтуға болады. Ғарыштану ілімінде 

космолог Сти́вен Уи́льям Хо́кинг ғарыш саласына 20-дан астам еңбек жазып қалдырған. 

Ал әлем әдебиетіне де қосқан үлесі орасан. Халықта «қыран жетпеген жерге қиял жетеді» 

дегендей, орыстың талантты қаламгері К.Э.Циолковский (1857-1935) ғарышқа ұшуды, 

көркем қиялымен бітістірген. Оның әдебиеті ғаламат сюжеттерден құралып, ой 

ұшқынында біте қайнасып, жарық әлемге нұрын шашып келеді. Әдебиеттегі ғарыш 

тақырыбында поэзиялық қалпы философиямен тығыз қарым қатынаста болады. 

М.Ю.Лермонтовтің, С. Есениннің «Звездочки ясные», Л. Кузьминскаяның, Ф.И. 

Тютчевтің, М.В. Ломоносовтың лирикасына тән пафос, психологизм, тартылыс, 

гормония, кванттық күш әдебиеттік жанрды құрап тұр. «Таң», «Кеш» өлеңдерінде 
«жұлдыз» лирикасының жауһарларын тудырған М.Ломоносовтың «Ұлы Солтүстік 

жарықтары, Құдайдың ұлылығы туралы кешкі көрініс» одасын тудырды. Мұнда ақынның 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1866
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сезімдері мен басынан кешкендері, көргенін жанды қабылдауы, ақындық арманы, ұлы 

ғалымның жорамалдары жазылған. 

Ал, ХІХ ғасырдың көптеген ақындары табиғатты тірі жанға теңесе, Тютчевпен бірге 

ол дербес, көп дауысты әлемге айналды. Ақын-философ табиғатты микрокосмостың бір 

бөлігі деп санауымен қоймай, ақын жас кезінен-ақ өзінің ортасында дүние туралы 

ақындық ойларымен замандастарын таң қалдырады. Тютчевтің шығарма бейнелері үшін 

адамзат туралы, оның ішкі әлем турасында, «кеңістік» сияқты күрделі ойларды ашу үшін 

қажет. Ғалам – бұл адамның орны тұрақталған үлкен үй. Тютчевтің поэзиясы 

шымшытырық философияға негізделген, санасында байланып жатқан, ғарышты 

бейнелейтін аса қажет ғылыми материал. 

Есенин, орыс космизмінің философиялық идеяларын мұра етіп, болашақтағы 

ғарыштық жетістіктерді алғашқы жырлаушылардың бірі болды. 

Өнер әлемі мен ғарыш әлемін байланыстырып, екеуара әдебиетпен бірге қабыса 

дамып, мәңгілік бітпес тақырыптарды тудырады. Ғарыштық кезең әдебиетте үлкен орын 

алған өзекті тақырып. Л.Кузьминскаяның ғарыш пен ғалам тенденцияларын әдеби өміріне 

енгізеді. 

Қазақ әдебиетінде ғарыш тақырыбы фантастикалық шығармалардан А.Машановтың 

1982 жылы жарық көрген «Табу» атты мистикалық фантастикадан тұратын шығармасы 

Абжад есебінен бөлек, космос тақырыбы орын алады. Ғарыш кемесімен ұшатын 

Тектұрмас деген жерге алып баратыны сөз болады. Шығармадан ғылыми гипотезалар 

келтіріліп, қиялға өрбітіп, Қорқыт атамен ғарышта кездестіреді. Ислам өміріндегі Нұх, 

Лұқпан, сынды пайғамбарларға тоқталып, Ескендір Зұлқарнайын заманына келіп, Әл- 

Фарабиге тоқталады. Туындыдан комиологиялық заңдылықтар мен ғарышқа саяхаттарды 

суреттейді. Астрономиялық аңыздар, ертегілер фантастикалық кітаптар жазды. 

А.Машанов Ж.Машановамен бірлесіп «Ғажайып от ашағында» деген ғылыми-публицистік 

кітап жазған. Бұл кітаптың бізге берері қазақ халық ауыз әдебиетінен бөлек, аспан 

хақындағы болжамдар, спан әлеміне қатысты ежелгі дүниелер. Символист ақын Мағжан 

Жұмабаевтың түркі поэзиясына тән ғарыштық рухты жырлар орын алған. Оның 

«Пайғамбар» өлеңінде: 

«...Ерте күнде отты Күннен Гун туған, 

Отты Гуннен от боп ойнап мен туғам. 

Жүзiмдi де, қысық қара көзiмдi, 

Туа сала жалынменен мен жуғам. 

Қайғыланба, соқыр сорлы, шекпе зар, 

Мен – Күн ұлы, көзiмде Күн нұры бар. 

Мен келемiн, мен келемiн, мен келем, 

Күннен туған, Гуннен туған пайғамбар...», – дейді [3]. 

Мағжанның футуризмге құрылған өлеңі күн мен түннің табиғатын ішкі сезім 

сырымен сусындатып, сентементализммен сарындас ақындық қиялын ай мен 

қараңғылыққа жаққандай, өлеңге осыншама сезім мен сұлу сурет енгізіп, ғарыштың 

қараңғы үнін жырлағандай күйді адам бойынан бір сүзіп өткізеді. 

Байқоңырдың   әлемдегі    танымал    ірі    ғылыми    ғарыш    полигоны.    Сондықтан, 

«Байқоңырдың баспалдақтары» Жұбан Молдағалиев осы атаулы поэмасында (1977) 

жазғандай әлемдік ренессанс тудырған жер. 

«...Озар да анадан қыз, атадан ұл, 

Бүгіннен басталады бәрі бірақ. 

Шығады ерлердің де ізінше ерлер, 

Бірақ ел тұңғышын тек бірінші дер. 

Туады не қырандар, биік те ұшпақ, 

Бірақ ол – оныншылар, жүзіншілер. 

Космос тың – сынар небір «соқаны» әлі. 

Болады қара да, ақ та оқа дағы. 
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Космос – жол, жан баспаған, ой өтпеген, 

Көп оның «ой-шұқыры», шоқалағы...»,– деп жазды [4]. 

Ғарышқа адам аяғы басқалы ғарыш циклді шығармалар қазақ поэзиясында кеңінен 

жазылды. М.Мақатаевтың «Қырандар қош болыңдар» поэмасы, Ж.Молдағалиев 

«Байқоңыр баспалдақтары», «Қыран дала», Т.Айбергенов Космонавт монолгі» т.б 

поэзиялық шығармалар асау толқындай көрінсе, О.Сүлейменовтің «Адамға табын жер 

енді», «Арғымақтар», «Шапағатты шақ» поэма, өлеңдерінен ғарыш жаңалығының 

жаршысы болып, арман-қиялды поэзияларымен өршітті. 
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ПОЭЗИЯДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕР 

 

XX ғасырдың орта тұсында, алпысыншы-жетпісінші жылдарда баллада ұлттық 

әдебиеттің төл жанры ретінде кең тыныс алды. Баллада жазбаған ақындар кемде-кем десек, 

артық айтпас едік. Сонымен қатар әлем әдебиетінің, орыс әдебиетінің балладалары ана 

тілімізге көптеп аударылды. Әйтсе де баллада жанрының қыр-сырына үңіліп, жиірек қалам 

толғап, осы үлгіде көптеген шығармалар берген ақындар қалыптасты. Баллададан түзілген 

жыр жинақтары жариялана бастады. Бұл — бізге жақсы мәлім деректер. 

Алғашқы дүрмегі қалың болып, бара-бара іріктеліп, ой өрнегіне икемді озықтары 

шоғырлана көрінді. Поэзиямызда шоқ жұлдыздай оза танылған жас толқын ақындары 

шықты. Мысалы: О.Сүлейменов, Ж.Нәжімеденов, Қ.Мырзалиев, С.Жиенбаев, 

Т.Молдағалиев, Т.Айбергенов, М.Мақатаев, М.Шаханов т.б.Солардың қатарында жақұт 

сөзбен жауһар жыр өрген ақындарымыздың бірі — Жұмекен Нәжімеденов. Ол қазақ 

лирикасында баллада жанрында көптеген шығармалар жазып, оны тақырып жағынан 

молайтты. Ақын 1960-1980 жылдардағы балладаларының мазмұнын терең 

философиялық толғаныстармен бейнеледі, тәжірибесін молықтыра, түрлендіре түсті. 

Осыған орай ғалым Ә.Тәжібаев былай дейді: «Жұмекен, сөз жоқ, ешкімге ұқсамайтын, 

өзінің ақындық жаратылысы, өзіндік бейнесі бар, көп ойлап, көп оқитын, көп ізденетін 

жас. Жұмекен жұртшылығымызды қатты үміттендіретін ақын» [1,374]. 

Ақынның «Тез, тез» атты өлеңінде балладаға тән қасиеттер кездеседі. Баладада: 

Көрші халсіз жатыр, — деді кәрі әкем - 

Тез, тез барып Қошалақтан дәрі әкел! [1,26], - 

деп басталатын шығарма кейіпкері жиырма көрінім жердегі Абдош атты шалдың 

үйіне дәрі-дәрмекке жүгіреді. Алу-далу боп әрең жеткен балаға шал дәріні ұсынып: «Тез, 

тез!» — деп шығарып салады. Бала шалбарының балағын қайта түріп, шөп-тікенді сезбей, 

балтыры сыздап, алқынып желге қарсы жүгіре береді. Жүрегі бірдеңені сезгендей болып, 

алып-ұшып тұрды. Өне бойындағы қара тері ақ сорға айналған кезде ауылға же-теді. Үйден 

жоқтау үні естілді. «Кешіктің ғой, ұлым», — деген әкесінің салқын шыққан даусын естіді. 

Бұл суық хабарды естіген бала: 

Су сепкендей болды көңлім ерсінген. 

https://adebiportal.kz/kz/news/view/1488
https://www.zharar.com/kz/olen/3052-paygambar.html
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Содан бері... 

Бір адамның обалын 

Мойнымда деп сезінемін мен әлі [1, 26]. 

Бала кейіпкер екі дүние ортасында ауыр халде жатқан көршісінің өлімін өз мойнына 

алады. «Жазмыштан озмыш жоқ» деген ұғымды ескергісі келмейтін бала: «Әлдебіреу 

халсіз, білемін, қауіптенем жарылардай жүрегім», — деп кез келген пендеге қол ұшын 

бергелі тұр. Ақын жас кейіпкердің бойына жанашырлық, елгезектік, мейірбандық, 

жауапкершілік сияқты асыл қасиеттерді сіңіре білген. Аталған шығармадан ұлт иісі 

аңқып тұр: «жалаңаяқ шауып жүрген қара бала», «Абдош есімді шал», «Қошалақ атты 

құмды ауыл», «жоқтау үні». Ақын өмір шындығын жырлаған балладасында борыш, парыз, 

жалпы адамгершілік проблемасын сөз етеді. 

Ж.Нәжімеденовтің жанр табиғатын тереңдей танығанын келесі туындыларынан 

аңғарамыз: «Домбыра», «Дастархан», «Қара кісі», «Гүл туралы баллада», «Қызғалдақ 

жайлы баллада» т.б. 

Ақынның «Домбыра» деп аталатын балладасында соғыстан оралмаған жауынгердің 

мұң-қайғыға батып жүрген анасын көреміз. 

- Отыз жыл бұдан бұрын жалғыз ұлым, 

Қос ішекке байлап кеткен бар қызығын. 

Сол ілген орыны осы, 

бұл бейбақтың 

Күйі де дәл сол күні қалды үзіліп [2, 10], - 

деп зар жылаған қарт ананың ащы даусын естиміз. «Ұл өлді: қара тақтым 

домбыраға, келін өлді: тағы да қара тақтым», — деп отыз жыл бойы қара жамылып, 

ұлының аманат домбырасына тебірене қарап, содан бері жаралы жанның отын 

сөндірмепті. Жалғыз ұлынан қалған домбыраны көзінің қарашығындай сақтап, соғыс атты 

жалмауызға қарсылық көрсеткен ана бейнесінен мыңдаған зарлап қалған жетім- 

жесірлерді көргендей боласың. Көз алдыңа соғыс уақытындағы, одан кейінгі қысталаң 

кезеңдегі жетім-жесір трагедиясы келеді. Мұндай әсерге бөлеп, жадыңдағы көп 

нәрселерді қайта жаңғырта алу — тек көркем шынайы жақсы туындылардың ғана үлесіне 

тисе керек. 

Балладаға тән сипаттар — драмаланған сюжеттің болуы; бір адам өмірінен алынған 

бір ғана эпизодтың болуы; кейіпкер санының аз болуы және шығарма көлемінің шағын 

болуы. Балладашы-ақынның аңызға негізделіп жазған шығармалары да бар. Мысалы: 

«Дастархан» балладасында екі тентек, екі батыр атанып жүрген жігіттердің арасында 

болған келіспеушілік жайында баяндалады. Әлденеге келіспей қалған екі дос енді қайтып 

көріспеуге ант етіп, ал кездесе қалған жағдайда бірін-бірі өлтіретінін айтады. Күндер өте 

дастархан басына жиналған адамдардың мазасын алып, қанжарын жалақтатып бір адам 

кіріп келеді. «Көтерілген қылыш бірақ соқпады, ай секілді тұрып қалды төбеде» [2, 123]. 

Келген жігіт былай деп тіл қатты: 

Ажалың жоқ ит екенсің сен де бір, 

Келіп едім бір-ақ шауып көмгелі. 

Дастарханнан аттай алмай қор болдым, 

Дастарханмен жеңдің ғой сен, жең мені? 

Өз сөзін ол: «Сақ бол бірақ жиналғанда дастархан», — деген ескертумен аяқтады. 

Сол оқиғадан соң оны ешкім көрмепті. Ал үй иесі болса, содан бері дастарханын 

жинамайтын болыпты. Мүмкін, біздің бойымызға қонақжайлылық, жомарттық қасиеттер 

осы аңыздан соң дарыған болар. «Дастарқаннан үлкен емеспін», «Таспен атқанды аспен 

ат» деген аталы сөздерде терең ой, үлкен пәлсапа жатыр. Балладада ұлт мінезін танытатын 

көрініс бейнеленген. 

Ақындардың өз әріптестеріне арнап жазған балладалары да аз емес. Орыстың ұлы 

ақыны Пушкинді өлеңдегі ұстазы ретінде қабылдаған Жұмекен «Москвадағы Пушкин 

ескерткіш түбінде» атты балладасын арнайды. Жас кейіпкердің монологінен оның ақын 
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екенін, ал орыс поэзиясының классигі дана Пушкинді аса құрметтеп, пір тұтатынын, 

ұстазым деп бас иетінін білеміз. Атап айтқанда: 

Кем емессің құдайдан, 

Артықтығың болса егер - 

Гомер, Данте өлшемімен өлшенер [2, 160]. 

Баллада соңында бұйра басын сілкіп тастап, тас мүсіннен қолын соза түсіп келе 

жатқан ақынды көреміз. Шағын ғана оқиғаның айтары мол, аңғартары көп (Қ.Аманжолов, 

Қ.Бекхожиндердің балладаларымен үндеседі). 

Жұмекеңнің «Кішкене» деп аталатын балладасында объект болған өмір шындығына 

үңіліп, оны өзінше жырлағанын көреміз. Бұл өлеңнен жарық дүниеден өткен ақын жарын 

жоқтап жылап отырған қаралы әйелді, қазаға жиналған көпшілік қауымды көреміз. 

Мінбеге шығып, бір-бірінен оза сөйлегендер: «Цитат болып жарқылдады көп өлең» [3, 76]. 

Жұмекен ақынның өмірден көргені көп, түйгені мол екенін өлең жолдарынан айқын 

байқауға болады. Көкірекке түйіп жүретін мәселенің бірі — адам баласының көзі тірісінде 

бірін-бірі бағаламауы, қадірлеп, құрметтемеуі т.б. Бұл — жалпы адамзатты 

толғандыратын үлкен проблема; 

Шын мәнінде ақылға сыймайтын құбылыс — өлінің тірілуін ақын қиялы арқасында 

қағаз бетіне түсіріп, жырға айналдырады. «Кенет ақын табыттан атып тұрып сөз тастады 

шаңытқан» [3, 76]. Тіршілікте осынау айтылған сөздердің бірін естімедім, көзімнің 

тірісінде айтқан болсаңдар ерте өлмес едім ғой деп налыған «өліктің даусын» естиміз. 

Өлең соңында «өлік» тас мүсінге айналады: 

«Ал біреулер тас мүсінді сол тұрған 

Бүріп алып жағасынан, алқымнан, 

Әр күн сайын қараң-құраң — дүрбелең 

Сол өлікті, қайтадан 

Табытына түсіре алмай жүр білем...» 

Демек, өлген адамға да тыныштық бермей жатыр. Ж.Нәжімеденовтің «Ұрпағым, 

саған айтам» кітабына алғысөз жазған ақын Т.Медетбековтің пікірі жоғарыда аталған 

балладаларға тікелей қатысы бар: «Жалпы Жұмекен Нәжімеденов творчествосындағы ең 

басты доминант не десе, онда бәріміз бір ауыздан: ол философиялық ой дер едік. Және 

оның философиясы құп-құрғақ қағаз иісі шығып тұратын кітаби емес, қара бұйра топырақ 

иісі аңқып тұ-ратын табиғи» [3,5]. 

«Қыран-қия» өлеңдер жинағында біршама баллада кездеседі: «Тұлып», «Ақ сүт», 

«Шабдар айғыр», «Бөрік», «Жұбайлар» т.б.«Тұлып» деп аталған балладасында ақын 

бірнеше образ берген. Олардың әрқайсысы бір-бірімен байланысып, өлеңнің мағыналық 

құрылымдық бөлігін жасайды. Қысқа сюжетте: жас кейіпкеріміздің әжесі арам қатқан 

бұзаудың терісіне шөп салып қояды. Өрістен емшегін толтыра келген бұзаудың енесі 

мөңіреуге шамасы келмей, жай ғана ыңырсып, қызыл тұлыпты иіскелей бастайды. 

«Иіскеп-иіскеп жіберді де тұлыпты иіді» [1, 11]. Мұны көріп тұрған бала жануардың 

ақымақтығына ыза болады. Жалай-жалай тұлыптың түгі де түсіп қалды. Кенет бала қызыл 

сиырдың қызыл көзінен тұнып тұрған қайғы-касіретті байқайды. Кішкентай адам осы 

тұста өмір пәлсәпасын түсінгендей болады: «Алданғаны емес екен, жоқтығы екен 

амалдың». Ақын ойын өрнектей келе, оқушысының алдына тағы бір көріністі ұсына 

қояды. Қаламгер шеберлігін осы тұста тағы танисың. Көз алдымызда өзін-өзі жұбатып, 

қаза болған ұлының бас киімін кұшағына қысып отырған қария. «...бауырынан бала 

кеткен талай жан шүкір айтып әр күн сайын он рет, алданатын қара іздейді маңайдан», — 

деп ақын баллада соңында ойын түйіндейді. 

Балладаның жанрлық сипатын шұғыл түрде баяндалған оқиғадан туатын ой 

анықтайды. Өлең идеясының дұрыс ашылуы мен көркемдігіне нұқсан келмеуі үшін осы 

шарттылық сақталуы тиіс. Ақын ойын нақтылай түсетін мына өлең жолдары да бар: 

...Сенем саған, жасқа келдім біршама - 

Сенем саған — талғамымыз бір сана. 
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Сенем саған: көп сөзіңнің көзінен 

Шөп көрініп тұрса да [1, 12]. 

Яғни сенім деген — ұлы қасиет. Адамзат осы асыл қасиетті бойынан жоғалтқан 

күні халі не болмақ? Адам сену керек, сене білу керек, сонда саған да сенеді. Адам өле- 

өлгенше сенімін, үмітін жоғалтпайды емес пе? «Үмітсіз тек қана шайтан» деп тегін 

айтылмаған ғой. 

Баллада ақыны Ж.Нәжімеденов бұл шығармада екі көріністі қатарынан тегін алып 

отырған жоқ. Мал екеш мал да өз төлінің жоқ екенін сезіп, иімей, көзі қанталап 

ыңырсығаны адам баласының жанына батады. Қызыл тұлып — оның жұбанышы, 

алданышы. Адам да сол. «Алданатын қара іздейді маңайдан деп» ақын жырлап кеткендей, 

шал үйіне бара қалған қонақ бала «Мен де өзіңнің ұлыңмын ғой деп алдап» отырарға орын 

тап-пай сол үйден шығып кетеді. Бәлкім, адамдардың бір-бірін осылайша алдағаны біреуге 

демеу, жұбаныш тіпті өмірдің мәні болар. Қаламгер өтпелі, өзгермелі өмір кұбылыстары 

ішінде осынау біреулерге арқау болатын сезімді жырға айналдыра отырып, өлеңнің 

мағыналық құрылым жүйесіне де, мазмұнына да сұлу жарасым дарытады. 

Қорыта айтқанда, балладамен шұғылданатын ақындар тым аз. Бір шағын шығарманың 

бойына күрделі оқиға енгізіп, оқырманның көңілінен шыға беру әркімнің қолынан келе 

бермейді. Балладашы-ақындардың құдіреттілігіне таң қаласыз. Себебі шағын шумаққа 

тұтас өмірді, адам тағдырын, рахат-күйінішін сыйғызу өте шебер, дарынды ақындардың 

ғана қолынан келеді. Бір тақырып аясында күрделі тұтас дүниелерді сипаттау — 

қиынның қиыны. Суреткер Ж.Нәжімеденов баллада деп аталатын күрделі поэзиялық жанр 

арқылы дүниетаным процесін оқырмандарына әрі жеңіл, әрі ұтымды мазмұнда жеткізе 

білді. 
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Ж.АЙМАУЫТОВТЫҢ «АҚБІЛЕК» РОМАНЫ 

 

Іргелі қаламгердің «Ақбілек» романы да шабытты шақ пен талантты қолтаңба жемісі 

әрі халық өмірі мен тұрмысынан алынғаны шындық. Көрнекті сөз зергері Ғ. Мүсреповтың 

"Чудесный нәрсе" деп романға қатысты қысқа да ұтымды берілген бағасы. М.О. Әуезов 

атындағы Әдебиет және өнер институтының фоножазбасындағы нөмірі 107 таспада 

сақтаулы. Белгілі қаламгердің "Менің ұстазым - Аймауытов!" деуі де оның таланты мен 

шығармашылығын танып, соған байланысты білдірілген әділ көзқарасын аңғартары анық. 

Пікір орайында, жазушы - аудармашы Б. Майлин атындағы сыйлықтың лауреаты Насыр 

Фазыловтың осы жолдар авторымен кездесуінде айтқан: "Ақбілектегі" ақ өлең үлгісіндегі 

жолдарды реттік жүйеге түсірсек - кәдімгі өлең оқимыз. Осындай ұқсастық Ғ. 

Мүсреповтың "Қазақ солдаты" романынан да ұшырасады. Демек, прозамен де өлең 

жазып, ақын атануға болады екен. Менімше, "Ақбілек" авторы кемел прозашы ғана емес, 

айтулы ақын да болған" деген сөздерінде шындық бар. 
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Ақбілек романының негізгі идеясы әйел бостандығы тақырыбына жазылған әйел 

бақыты туралы қалам тартқан қазақ авторының сол тұстағы жеке адамның әлеуметтік, 

тарихи сипатын анықтайды. Сондай-ақ адам тұлғасымен қоса сол кезеңдегі қазақтың 

тұрмыс – тіршілігі , адамдардың іс-әрекеттері мен қарым-қатынасы , ел мен жердің 

келешек өмірге деген наным-сенімдері жайында суреттеледі. Ақын қаламның ұшымен, 

білектің күшімен өзінің үлкен идеясы , асқан шеберлігінің арқасында жазған осы 

романын оқырманға ұсына отырып, халықты небір қателіктерге бой алдырмауға, 

еріншектік, дүние құмарлық, арамдық, сатқындық, немқұрайлылық сияқты арам 

қасиеттерден аулақ болуға тәрбиелейтін тұстарында енгізе білген. Соның ішінде тілге 

тиек етер қазақ қыздарының қазақ дәстүрін жадында ұстап, инабаттылығын, қыз ұяңдығы 

, ар - ожданын жоғалтпауға , намысын биік ұстауға мәдениеттілік сияқты адами 

қасиеттерді үлгі етіп алғанын аңғарамыз. 

«Жазушы Р.Тоқтаров «Ақбілек» романынан адам мінездерінің энциклопедиясын 

көруге болады» дейді. Ақбілек әлемі, қазан төңкерісінен кейінгі қазақ ауылының өмір - 

тірліктері, ақ гвардияшылар әрекеттері зұлымдықтары кеңінен көрініс табады. 

Маңыздысы жазушының « жан әлемін» жаулап алған бұл туындыда қазақ қызының 

тағдыр талқысына ұшырап, өмірдің қиыншылығын өзі жалғыз көтеруге тура келетін, 

өзінің ет жақын адамдарының өзінен теріс айналып кететіндігі жайында нақты бейнелей 

білген көркем шығарма. Романда ақынның өзіндің қолтаңбасы мен даралық сияқты 

ерекшеліктерінен өмір тәжрибесінің байлығы, мол материал мен дерек көздері, идеялық - 

эстетикалық тәсілде табиғи өріс алуы, алыс-жақын шетелдердің әдеби, мәдени 

мұраларымен халық әдебиетін, ондағы ақындық, шешендік сияқты шеберліктерді терең 

меңгеріп, жүйелі жүзеге асырғанын байқай аламыз. Бұдан түйін Ж.Аймауытовтың 

шығармашылық мұра-мирасында: 

- әлеуметтік мәселелерді өткір көтеріп қозғайды. 

- шығарма кейіпкерлерінің өмірі жайында терең жан-жақты сөз етіледі. 

- сол замандағы адамдардың өмірін романындағы кейіпкердің өмірімен, кескін- 

келбетін уақыт сырына сай суреттейді. [1.220-б] Бұған дәлел : « Мамырбайдың Ақбілегі, 

Ақбілегі - жас түлегі, айы-күні, жалғыз қызы, алтын сырға шолпы сыдырлатып, ақ 

көйлегін көлеңдетіп қызыл - жасыл көрпелерін қағып үйге әкелген еді»[2.147- б] дейді. 

Романда Ақбілектің өзінің жанашыр жаны апасынан айырылып,кәпірлердің қолында 

кететін жері айқын суреттеледі. «Үні шықса, Ақбілектің жаны қабат шығады 

ғой,құшырлана тістеніп, ышқына ыңылдағаннан басқа дыбыс бермеді. Лақ қамаған балаға 

ұқсап, апанды айнала жүгіріп, өкпесін соққан торғайдай торға ілінді. Сонда да есінен 

танбады! 

- Апатай - ай деген жан дауысы таудың баына барып шақ еткендей болды [2.150-б]. 

Ақбілек трагедиясы ,бүкіл халық трагедиясының бір ұшқыны ретінде көрініс тапты . 

Ақбілекті ақ солдаттардың алып қашып кетуі, оны қара мұртты офицердің әйел қылып 

ұстауы,бір қыздың ғана емес, бүкіл елдің ұлттық намысына тиетін ауырпалық. Қыздың 

бостандыққа ұмтылғанымен, ел бетін көре алмай қиналуы, әкесінің Ақбілектен 

қашқақтауы, атастырған күйеуінің тайсақтауы, ел жұрттың бір түрлі аяушылықпен қарауы 

бәріде қызын алақанға салып мәпелеп, аялап басынан құс ұшырмай өсірген Мамырбай 

үшін жалпы сол заманғы халық үшін намыстарына сызат түсіріп, өлімнен де ауыр тиді. 

Оның үстіне орысты кәпір деп қарайтын ұғымда бар. Ауыл жігіттерінің зорлығы болса 

еленбейде қалуы мүмкін нәрсені « кәпірдің қолына түсіп, соған қатын болыпты» деген сөз 

тіпті көпіртіп әкетеді. Өйткені ел түсінігінде кәпір атаулының бәрі жау, шатасқан елдің 

бәрі жат, діннен безген харам. Бүкіл халықты,оның ішінде қазақ қызын очы тұйықтан 

алып шыққан Ұлы қазан төңкерісі, кеңес өкіметі. Ел көзіне көріне алмай, күлкі болып 

ауылдан кеткен Ақбілек қалаға барып оқып, адам қатарына қосылып жар табуы, бақытты 

өмірге қадам басуы. Міне «Ақбілек» романының бүкіл тақырыбы мен идеясы осыған 

тіреледі. «Ақбілек есі кіріп, көзін ашса, алты сырықтың басын бүріп киіз жапқан кішкене 

қоста өңшең серейген, бырқыраған, жат киімді, жат түрлі орыстардың ішінде  жатыр. 
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Оның бейнеусіз аңқиған, жарық ерінді дүрдек аузынан шыққан демі Ақбілектің бетіне 

тамұқ лебіндей тиіп, денесін тітіркендіреді. Оң түсі екенін біле алмай, көзі аласұрып, 

қостың ішін сипай сүзіп шықты да, түндегі оқиға есіне түскенде, қайнап шыққан 

бұлақтың көзіндей жасы мөлтілдеп, жылап қоя берді. Ақбілек үстінде жатқан ашалы ауыр 

қолды ақырын сырғытып қойды да, сыбдырсыз басын көтеріп, жерқорқақ болған ботадай 

аяғын аңдап басып, сығалап қарап, жапсарды ашып тысқа шықты.» [3.121-б]. Қара мұрт 

пен Ақбілектің кездесулері қыздың тағдыры алдындағы, қара күшке деген 

шарасыздығының белгісі еді. Басқаларға қарағанда қара мұрт оның жүрегінде жылы жер 

қондырды. Сөйтіп Ақбілекке өзінің сүйетінін , көнсе көптің талқысына бермей, өзі ғана 

әйел қылатынын айтты. Ақбілек бұл тілекке үнсіз көнді.Бұл - оған анталаған көп 

солдаттың талқысынан құтылудың жолы еді. Екінші жағынан, қара мұрттың қызға 

таласып өзін оққа төсеуі, жекпе-жекте жирен орысты өлтіруі Ақбілек үшін жанын 

қиюының, сүйгенінің белгісі сияқты. Осы жайлар қызды шарасыз көндіргенмен, Ақбілек 

іштей қатты күйзелісті басынан кешіреді. Жап - жас қыздың жау қолында жәбірленуі, 

көрген қиыншылығы мен психологиялық сезім күйлері оны ерте есейтіп, мұңды еткені 

аңғарылады.Осы арам демімен, арам аузымен әкемнің иманды жүзіне қалай 

жақындармын, қайтіп оны арамдармын. Құдайдан қорықпай, оның құтты қадам мешіттей 

үйіне қалай кіремін. Кәпір сүйген, аймалаған аяғыммен жайнамаз салатын жерін қалай 

шімірікпей басармын. Кәпірді құшақтаған арам қолымды қайтіп әкемнің адал 

дастарқанына апарып, қайтіп бір табақтан ас ішемін,- деп ойлайды [3.125-б]. Қазақ қыз 

баласын көзден таса қылмай, әлпештеп, аялап өсірген халыққой. « Қызға қырық үйден 

тыю» деген де оны болашақ семьялық өмірге адал болуға тәрбиелеудің бірден бір жолы. 

Осы тұрғыдан жазушының кейіпкер қайғысына ортақтасқан жоғарғы толғанысыда аса 

мәнді. Ол қыз намысын халықтың қалай қорғағанын, қыз балаға тән ар-ұят сияқты 

қасиеттерді аяққа баспауға, адалдыққа шақыратынын атап өткен. Жүсіпбек 

Аймауытовтың романда « сары майдай сақтаған алтын қазынасын» деген жолдарын 

бірнеше жерден кездестіруге болады. Осы « алтын қазына» деп отырғанымыз қыздың 

намысы ар ожданы, ұяты, Қыз намысының қорлануы осы «алтын қазынасынан» жол 

жөнекей айырылуынан басталады дегенді ескертеді. Ақбілек-романның негізгі кейіпкері 

болғанмен, ол жалғыз емес. 

Жазушы оның өскен, әрқилы өмір кешкен ортасын, қарым-қатынастағы адамдарды 

суреттеу арқылы заман шындығын жан-жақты шынайы бейнелейді. Романдағы елдің 

тұрмыс - тіршілігі , әдет - салты, табиғат көріністері бәрі тұтаса келіп, негізгі шығарма 

идеясын толықтырады және аша түседі. Жүсіпбек Ақбілектің шыққан ортасы - қала 

тіршілігін көп жағдайда салыстыра көрсетеді. Ел, ауыл, табиғат - қазақтың стихиясы, 

жазушы оны сыйлайды, жақсы көреді, елдің жақсы дәстүрлерін құрметтейді. Қаладан 

өнер-білім тапқанмен, оның да қазақтың жақсы ұлттық салтынан алыстап бара 

жатқандығын, ішімдік құмарлығын, ұстамсыздығында ашық айқын көрсете білді. 

Қорытындылай келгенде қыз намысының тапталуы Ақбілектің ауылдағы өмірінде ылғи 

алдыңғы таңда тұрды. Ол біреуден жылы қабақ тани алмаса да соны күтті, бетіне таңбадай 

басылған өшпес ізі қалған бұл оқиғаның есінде мәңгі сақталатынын және соңынан 

қалмайтыны жақсы суреттелді. Ақбілек бейнесі өзіндік қайшылықтарымен, 

қиыншылықтарымен қоса нанымды болып шықты. Оның жастық сезім ырқына берілу 

тұстары, Бекболатпен қосылу туралы арман - қиялдары, онымен кейінгі кездесулері бәріде 

қыздың аянышты өмірінің жарқын бір беттері іспеттес болып, Ақбілек өмірінің шешуші 

кезеңі қазақ халқының жаңа өмір жолындағы ізденісімен байланысты. Ақбілектің 

ауылына келуінің шағы,өзінің бауыр еті баласымен кездесуі Жеңгесі Ұрқиямен бірге 

қосылып ауылда «Қызыл отау» ұйымдастырып, әйелдерді хат тануға үйретуі, Ақбілектің 

көрген қиыншылықтары, соңында тапқан қуанышы бәрінде осі бір романға топтастыра 

білген. 

Түйіндей айтқанда, "Ақбілек" романы - қазақ ауылындағы дүрбелең жылдар 

шындығын, олардың дәстүрі мен тұрмысын, жекелеген адамдардың іс-әрекеттері мен 
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қарым-қатынастарын, әсіресе негізгі тұлға - Ақбілектің қызығынан қиындығы мол өмір 

жолдары жайында мұң мен шер де, сыр да толғайтын туынды. Сонымен бірге 

халқымыздың өткен өмір көріністерін, адамдар арасындағы көзқарастар қақтығысын, ел 

мен жер, келешек күндерге деген наным, сенімдері серпінді, шабытты, көркем 

кестеленеді. Кейіпкерлер келбеті, іс-қимылдары да нанымды жеткізіледі. Оқырманның - 

әдемі әлем, әсерлі ой құшағында қалары да анық. Араға ұзақ уақыт салып жарық көрген 

қаламгердің бір томдық «Шығармаларына» жазған алғы сөзінде ғалым - әдебиетші С. 

Қирабаев: «Ақбілек» бір қыздың тағдыры негізінде әлеуметтік революциялар дәуіріңдегі 

қазақ ауылының жаңаруын суреттейтін алғашқы қазақ романының бірі десе, профессор Т. 

Кәкішев: «Жүсіпбек Аймауытовтың әдебиет тарихына оралуы, оның "Қартқожа", 

"Ақбілек" романдарымен, талай мәнді драматургиялық шығармаларымен әдебиетіміздің 

қалыптасу дәуірінде де шыншыл, реализм дәстүрінің озық үлгілері өзінің орасан зор 

ықпалын жасап қана қоймай, жаңа көркемдік әдіске ұласқанына нақты дәлел бола алады» 

деп, жазушы шығармашылығына, сөз өнеріндегі нақтылы көзқарасын білдіреді. Жазушы 

Р. Тоқтаров: «Ақбілек» романынан адам мінездерінің энциклопедиясын көруге болады» 

деп қысқа сөзбен нұсқалы, нақтылы түйін жасайды.Тұтастай алғанда «Ақбілек» романы 

қысқа мерзімде жазылғанымен кезең, уақыт шындықтары, кейіпкерлердің орыны мен іс- 

әрекеттері бейнелі де бедерлі жеткізіледі әрі байыпты ой мен сөз жүйесінен, қалыптасқан 

қолтаңба мен стиль сұлулығынан табиғи талант белгілері терең танылады. "Ақбілек" 

романының шыны да, сыры да осы. 

 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі : 

 

1. Тұрысбек Р. « Жүсіпбек Аймауытовтың Әсемдік әлемі». 

2. Жүсіпбек Аймауытов шығармалары. 

3. Сағынбекұлы Р. Жүсіпбек: Жүсіпбек Аймауытұлының өмірі мен 

қаламгерлік қызметі. - Алматы: Санат, 1997.- 224 б. 
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ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЛИЩНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

В последнее время все чаще появляется информация о возможности покупки 

квартиры на этапе строительства многоэтажного жилого дома. Такая информация 

зачастую носит противоречивый характер и не даёт чётких знаний для принятия 

правильного решения. 

В чем же преимущества подобной покупки и почему, став дольщиком можно 

выиграть в сравнении с покупкой квартиры в новостройке после её ввода в эксплуатацию 

или в сравнении с покупкой вторичного жилья? Давайте разберемся. 

Первое. Законодательное регулирование данной сферы деятельности представлено 

Законом Республики Казахстан №486-V ЗРК от 07.04.2016 года «О долевом участии в 

жилищном строительстве» и основными участниками отношений, согласно упомянутому 

закону, являются: юридическое лицо – застройщик, юридическое лицо – уполномоченная 

компания, подрядчик и, собственно, дольщик, которым может выступать как физическое, 

так и юридическое лицо [1]. 

Долевое строительство – форма инвестиционной деятельности в строительстве, при 

которой строительная или инвестиционная организация (застройщик) привлекает 

денежные средства участников долевого строительства (дольщиков) – граждан или 

юридических лиц – для строительства объектов недвижимости. После регистрации акта 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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приёмки построенного объекта недвижимости в эксплуатацию застройщик обязан 

передать объект долевого строительства участникам долевого строительства. 

Долевое строительство возникло в Аргентине. Период правления президента 

Аргентины Рауля Альфонсина (10 декабря 1983 г. – 8 июля 1989 г.) характеризовался 

крайней нестабильностью финансовой сферы, гиперинфляцией, обусловившей положение 

большей части населения за чертой бедности, постоянно вспыхивавшими военными 

конфликтами. В свете экономического краха были предприняты тщетные попытки 

стабилизации положения путём замены обесцененной денежной единицы песо на 

аустраль. Это не дало положительных результатов, и аргентинские граждане оказались в 

весьма затруднительном положении. Новая валюта продолжала девальвироваться, за семь 

лет своего существования аустраль испытал 12 деноминаций. В такой ситуации 

аргентинские банки отказались выдавать любые долговременные кредиты. В 

национальной валюте при такой инфляции они были убыточны для банков, а выдавать 

кредиты в иностранной валюте, тогда было запрещено аргентинским законом. 

Поэтому Рауль Альфонсин в 1985 году дал жизнь программе «Строительство по 

справедливости». Специально созданное акционерное общество принимало взносы 

населения, которые шли на поддержку строительства жилья компанией-застройщиком. 

Внесённая сумма становилась эквивалентной определённой площади в квадратных 

метрах, в которых выражались и номиналы акций. Подобная сделка регистрировалась с 

помощью акций, накопив достаточное количество которых, человек мог обменять ценные 

бумаги на квартиру. Такая схема оказалась удобной благодаря тому, что покупатели 

получили возможность расплатиться за жилье в рассрочку вплоть до окончания 

строительства. Раулю Альфонсину удалось повысить число собственников жилья с 2 % до 

21 %. 

Положительный опыт долевого строительства в Аргентине стал предпосылкой 

использования данной схемы и в других странах. В Чили, например, дольщики успешно 

вкладывали средства в строительство так называемых «доходных домов» для получения 

прибыли. А вот в Сальвадоре привлечённые инвесторы оказались в ловко спланированной 

западне – финансовые махинации, проведенные под видом долевого строительства, 

оставили без денег и крова многочисленные семьи [2]. 

Новый качественный этап начинается по пришествии схемы в Великобританию. По 

инициативе британских финансистов идея сразу же распространилась в Египте, Кувейте, 

ОАЭ, где многие британские строительные компании возводили разнообразные объекты 

недвижимости. Британские компании не стали создавать специальных акционерных 

обществ или кооперативов, продавали не акции, доли или паи, а сразу же квадратные 

метры конкретного будущего жилья. Это было гарантией окупаемости ещё не начатого 

строительства. Схема оказалась действенной, что подтверждается опытом ныне 

существующих компаний, чья специализация – долевое строительство. 

Деятельность участников процесса, установленная законом, в Республике Казахстан 

происходит следующим образом: застройщик создает новое юридическое лицо – 

уполномоченную компанию, единственным учредителем которого и является. В 

уполномоченную компанию передаются земельный участок для строительства и 

проектно-сметная документация. 

В Республике Казахстан долевое участие в жилищном строительстве организуется 

одним из следующих способов: 

1) получение гарантии Единого оператора – АО «Казахстанская жилищная 

компания»; 

2) участие в проекте банка второго уровня; 

3) привлечение денег дольщиков после возведения каркаса многоквартирного 

жилого дома. 

При втором и третьем способах организации долевого участия в жилищном 

строительстве застройщик и уполномоченная компания подают в уполномоченный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%BD%2C_%D0%A0%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39728022
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38446797&sub_id=10008
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38446797&sub_id=10008
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государственный орган (в Костанайской области – это ГУ «Управление государственного 

архитектурно-строительного контроля») заявление о выдаче разрешения на привлечение 

денег дольщиков. Только наличие разрешения на привлечение денег дольщиков позволяет 

уполномоченной компании заключать договоры долевого участия в жилищном 

строительстве и принимать деньги до ввода многоэтажного жилого дома в эксплуатацию. 

Исключением является малоэтажное строительство, т.е. строящиеся дома с этажностью не 

более трёх (без учета мансарды). 

Для осуществления деятельности по организации долевого участия в жилищном 

строительстве способом участия в проекте банка второго уровня застройщик обязан иметь 

опыт реализованных объектов строительства многоквартирных жилых домов, в том числе 

в качестве заказчика, подрядчика (генерального подрядчика) в совокупности, не менее 

трех лет, общей площадью не менее восемнадцати тысяч квадратных метров при 

строительстве в городах республиканского значения, столице и не менее девяти тысяч 

квадратных метров при строительстве в иных административно-территориальных 

единицах. 

Для организации долевого участия в жилищном строительстве, способом участия в 

проекте банка второго уровня, уполномоченная компания обязана иметь: 

– земельный участок, принадлежащий на праве временного возмездного 

землепользования (аренды), предоставленном государством, или на праве собственности; 

– проектно-сметную документацию проекта строительства многоквартирного 

жилого дома с положительным заключением комплексной вневедомственной экспертизы. 

Земельный участок и проектно-сметная документация должны быть свободным от 

каких-либо обременений, прав и притязаний третьих лиц, за исключением земельного 

участка, который может находиться в залоге у банка второго уровня, финансирующего 

строительство. 

После получения разрешения на привлечение денег дольщиков, уполномоченная 

компания заключает с дольщиками договоры о долевом участии в жилищном 

строительстве и принимает денежные средства на оплату доли в строящемся 

многоэтажном жилом доме. 

Договор о долевом участии в жилищном строительстве – договор, заключаемый 

между уполномоченной компанией и дольщиком, регулирующий правоотношения сторон, 

связанные с долевым участием в жилищном строительстве, при которых одна сторона 

обязуется обеспечить строительство жилого дома и передать по завершении 

строительства второй стороне долю в жилом доме, а вторая – произвести оплату и 

принять долю в жилом доме. 

Договор о долевом участии в жилищном строительстве, вносимые изменения и (или) 

дополнения в него, а также договор об уступке права требования по нему подлежат учету 

в местном исполнительном органе по месту нахождения многоквартирного жилого дома 

по представлению уполномоченной компании с использованием единой информационной 

системы долевого участия в жилищном строительстве. 

Согласно требованиям законодательства, уполномоченная компания предоставляет 

для ознакомления физическим и юридическим лицам, обратившимся в целях заключения 

договора о долевом участии в жилищном строительстве, следующую информацию на 

государственном и русском языках: 

1) о наименовании и юридическом адресе застройщика и уполномоченной 

компании; 

2) о наличии справки, подтверждающей государственную регистрацию 

(перерегистрацию); 

3) о наличии договора о предоставлении гарантии, заключенного с Единым 

оператором, и его основных условиях в случае организации долевого участия в жилищном 

строительстве способом получения гарантии Единого оператора; 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1024035&sub_id=600000
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38371785
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=38371785
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=39728022
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4) о наличии разрешения местного исполнительного органа на привлечение денег 

дольщиков в случае организации долевого участия в жилищном строительстве способом 

участия в проекте банка второго уровня или способом привлечения денег дольщиков 

после возведения каркаса многоквартирного жилого дома; 

5) о реализованных застройщиком проектах строительства многоквартирных жилых 

домов; 

6) об объекте строительства многоквартирного жилого дома, предполагаемом к 

строительству; 

7) о наличии документа, подтверждающего соответствующее право уполномоченной 

компании на земельный участок. 

Также информация об объекте строительства включает: 

1) уведомление о начале строительно-монтажных работ; 

2) указание места расположения и описание объекта в соответствии с проектно- 

сметной документацией; 

3) сведения о сроках его завершения; 

4) основные сведения о подрядчике (генеральном подрядчике), включая 

наименование, опыт работы в данной сфере, наличие лицензии, информацию о сданных в 

эксплуатацию объектах строительства, где он действовал в качестве подрядчика 

(генерального подрядчика). 

ТОО «БК-СТРОЙ», как крупнейший частный застройщик Костанайской области, 

имеет огромный опыт строительства и реализации квартир через механизм долевого 

участия в жилищном строительстве, всего за период менее четырех лет ТОО «БК-СТРОЙ» 

получило 25 разрешений на привлечение денег дольщиков и полностью исполнило свои 

обязательства перед более чем 3000 дольщиками. 

ТОО «БК-СТРОЙ» – единственный застройщик в Костанайской области, кто имеет 

право на привлечение денег дольщиков. 

Второе. Самым выгодным является заключение договора о долевом участии в 

жилищном строительстве и оплата доли в строящемся жилом доме сразу после начала 

продаж, так как прайс-листом предусматриваются ценовые этапы, и первый этап продаж 

предусматривает наименьшую стоимость квадратного метра квартиры. Второй этап 

увеличивает стоимость квадратного метра на 10000-20000 тенге. После регистрации акта 

приемки жилого дома в эксплуатацию наступает третий этап, и стоимость квадратного 

метра квартиры становится максимальной, увеличиваясь от цены первого этапа на 20000- 

30000 тенге, таким образом, разница в стоимости, к примеру, двухкомнатной квартиры 

площадью 77,34 кв. м, может достигать 2 320 200 тенге [3]. 

Третье. Чем раньше покупатель обращается в ТОО «БК-СТРОЙ», в том числе до 

начала продаж для бронирования квартиры, тем больше у него выбора: места 

расположения жилого дома, этажности жилого дома и этажа квартиры, а также выбора 

планировки квартиры, ориентации по сторонам света и выбора других немаловажных 

характеристик квартир. Именно возможность выбора из множества вариантов создает 

преимущество оформления договора о долевом участии в жилищном строительстве перед 

покупкой квартиры на вторичном рынке жилой недвижимости. 

Четвертое. Со стороны уполномоченного государственного органа на постоянной 

основе осуществляется контроль строительства и использования денег дольщиков, вплоть 

до момента снятия с учетной регистрации договоров о долевом участии в жилищном 

строительстве после передачи права собственности дольщикам на квартиры. Также у 

самого дольщика имеется возможность отслеживать процесс строительства жилого дома. 

Пятое. Покупатель имеет возможность получить кредит от ДБ АО «Сбербанк» или 

АО «Банк ЦентрКредит» на оплату стоимости доли по договору о долевом участии в 

жилищном строительстве. 

Действующим законодательством установлен механизм долевого участия в 

жилищном строительстве с целью защиты интересов дольщиков. Долевое строительство 
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в Казахстане – довольно распространенная практика, что неудивительно с учетом 

растущего рынка недвижимости и, как причины потребности в ней граждан. Долевое 

строительство обладает рядом преимуществ, главными из которых является низкая цена 

жилой недвижимости, возможность выбора, возможность получения кредита на оплату 

доли в строящемся жилом доме. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ И СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА В КАЗАХСТАНЕ 

 

Конец XVIII века вошел в историю под знаменем промышленного переворота. 

Сначала Англия, а затем и другие европейские страны постепенно отказывались от 

привычного использования ручного труда, то есть мануфактурного производства. 

Появляются первые ткацкие станки, паровые машины и другие изобретения. Начинается 

эпоха промышленного переворота, перехода от мануфактур к фабрикам и заводам. 

Промышленная революция (конец XVIII – первая половина XIX в.) началась в Ан- 

глии в последней трети XVIII в., впоследствии она распространилась и на другие страны 

Европы. 

Промышленным переворотом называют переход от мануфактурного (ручного) про- 

изводства к фабрично-заводскому (машинному). Промышленный переворот, таким обра- 

зом, был связан с изобретением высокопроизводительных машин и их внедрением в про- 

изводство. 

Во второй половине XVIII в. в Англии происходит аграрная революция. Предприни- 

мательское фермерское хозяйство вытесняет традиционное крестьянское. Это было связа- 

но с тем, что практически вся земля сосредоточилась в руках крупных собственников, ко- 

торые сдавали ее в аренду фермерам. Складывалась система капиталистических отноше- 

ний между лендлордами (владельцами земли), фермерами-арендаторами и наемными ра- 

ботниками (батраками). После аграрной революции многие люди в деревне остались без 

работы и средств к существованию. Они подались в город, где становились наемными ра- 

ботниками на промышленных предприятиях. 

Предпосылки промышленной революции 

• Скопление капитала в руках предпринимателей, торговцев и банкиров. 

• Рост числа наемных рабочих • Развитие торговли и рост городов. 

• Наличие рынка сбыта в колониях. 

Непосредственной причиной начала промышленной революции стало разорение ан- 

глийских ткачей в связи с ввозом в Англию дешевых тканей из Индии. Чтобы сохранить 

свое производство и конкурировать с недорогими индийскими тканями, им было необхо- 

димо увеличить производительность труда и уменьшить затраты. 

Промышленная революция была связана с рядом технических изобретений, которые 

позволили заменить ручной труд машинным производством. В результате промышленно- 

го переворота Англия конце XVIII в. стала первой промышленной страной мира, что 
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привело к росту производительности труда; утверждение капиталистической экономики; 

изменения в социальной структуре; оформление классов промышленной буржуазии и на- 

емных рабочих (пролетариата); рост торговли и совершенствование путей сообщения; 

ухудшение условий труда рабочих. 

Землей владели лендлорды, которые сдавали ее в аренду за определенную плату. 

Арендаторы (фермеры) выступали в роли предпринимателей. В хозяйстве фермеры 

использовали труд наемных рабочих – батраков. Крупные землевладения изменили 

характер пользования землей. Богатые лендлорды могли позволить себе вкладывать 

больше денег. 

Все это привело к улучшению качества обработки земли, началась обработка 

заброшенных территорий, были выделены зоны под посев кормовых культур для скота. 

Все вместе это создало возможность увеличить количество производимого продукта 

до того, что в Англии, самой дорогой стране тогдашнего мира, цены на зерно стали 

снижаться. 

Таким образом, к середине XVIII века в Англии сложились все необходимые 

предпосылки для начала промышленного переворота (перехода от мануфактурного к 

фабрично-заводскому производству). 

Положительную роль в этом процессе сыграло формирование значительного рынка 

дешевой рабочей силы. 

Для того чтобы закупить новое машинное оборудование, нужны были деньги. Так 

сложилось, что в Англии XVIII века денег было много. Эти деньги приносила торговля. 

Основой английского капитала были деньги, полученные за счет ограбления колоний и 

торговли рабами. Промышленный переворот начался в отрасли хлопчатобумажного 

производства. Английские промышленники столкнулись с сильной конкуренцией со 

стороны Индии. Индийские ткани были по качеству значительно лучше английских. При 

этом индийские материалы были еще и дешевле. Таким образом, для того чтобы иметь 

возможность на равных конкурировать с индийскими ткачами, англичанам было 

необходимо резко удешевить собственное производство, для чего требовались 

высококачественные новые машины. 

Изобретателями первых машин стали Джон Кей (рис. 1) и Джеймс Харгривс (рис. 2). 

Их изобретения позволяли использовать одновременно сразу несколько веретен и 

перебрасывать челнок с помощью нажатия механической педали (рис. 3). В 1767 году 

английский изобретатель Хейс присоединил механические прялки к двигателю на базе 

водяного колеса. Благодаря этим изобретениям стали появляться фабрики. Но у 

машинного производства был свой минус: они были привязаны к водяным двигателям, 

поэтому могли строиться исключительно по берегам рек. Строить фабрики в любом месте 

позволило знаменательное изобретение универсальной паровой машиныДжеймса Ватта. 

В конце XVIII века появляются токарные станки. Новая техника привела к новой 

организации промышленности. Мануфактуры уходят в прошлое, а на смену им приходят 

фабрики и заводы. Это стало настоящей революцией в промышленности, позволившей 

значительно увеличить рост производительных сил. Появление фабрик изменило жизнь 

рабочих. Впервые в истории человечества появилось расписание рабочего дня. С 

понедельника до субботы устанавливался суровый 12-часовой рабочий день. Фабриканты, 

пользуясь своим положением, выжимали из своих подчиненных все, что только было 

можно. Они штрафовали рабочих за ругань, неопрятность, опоздания, использовали 

дешевый детский труд, отказывались оплачивать медицинское обслуживание. Все это 

вело к росту недовольства среди рабочих. Первые признаки подобного недовольства 

выразились в Луддитском движении . Участники этого движения называли себя 

луддитами по имени легендарного рабочего Неда Лудда, который, согласно преданию, 

первый разрушил собственный станок. Вслед за ним сотни людей по всей Англии начали 

сознательно портить ненавистные машины. Английские фабриканты были этим очень 
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недовольны. Вскоре правительство издало закон, по которому за порчу станка полагалась 

смертная казнь. 

Вслед за Англией внедрение станков в производство пришло и в другие страны. 

Увеличился спрос на различных изобретателей и на их изобретения. Все больше 

технических новинок появлялось в Европе. Росло не только количество, но и качество 

производимых изделий. Цены на них постепенно снижались. 

Отсталая колониальная экономика Казахстана, перенесшая разорительные пос- 

ледствия первой мировой и гражданской войн, оказалась еще в более тяжелом положении, 

чем промышленно развитые регионы страны. От военных действий особенно пострадали 

промышленность и транспорт. Валовая продукция крупной промышленности в 1920 г. по 

сравнению с 1913 г. сократилась вдвое, а производство средств производства — в 4,5, 

добыча нефти — в 4 раза, прекратилась добыча медной и полиметаллических руд, 

выплавка меди, многие рудники и угольные шахты были затоплены или бездействовали 

из-за разрушения электрических станций, негодности оборудования и т. д. В катастро- 

фическом состоянии находился транспорт, в особенности железнодорожный: более 

половины паровозов и около 90% вагонов требовали капитального ремонта, разрушены 

сотни мостов, больше всех пострадало путевое хозяйство, не хватало рельсов и шпал для 

замены пришедших в негодность и т. д. 

Восстановительные работы в промышленности и на транспорте Казахстана, 

начавшиеся в условиях перехода страны к нэпу, сильно затруднялись не только 

последствиями хозяйственной разрухи в целом, но и джутом 1920—1921 гг., когда 

погибло много скота, а также неурожаем 1921 г., приведшим к голоду в республике. 

В1920—1921 гг. восстанавливались лишь отдельные предприятия, а в целом этот 

процесс успешно развернулся только во второй половине 1922 г. Переломным в 

восстановлении народного хозяйства республики стал 1923 г. В первую очередь 

восстанавливались предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья, чему 

способствовал неплохой урожай 1922 г. Заработали крупные мельницы в Кустанайской, 

Уральской и Семипалатинской губерниях, Павлодаре и т. д., что привело к быстрому 

восстановлению мукомольной промышленности. В Северном Казахстане восстановились 

маслодельные заводы, было вновь построено 20 маслозаводов. Определенные успехи 

имелось и в работе других отраслей пищевой промышленности, так, например, в августе 

1923 г. восстановлены Илецкий и Коря-ковский соляные промыслы, не требовавшие 

крупных капиталовложений. 

Налаживалась, хотя и медленно работа хлопкоочистительных заводов на юге 

республики, кожевенных, шерстомоек и других предприятий легкой промышленности. 

Восстановленные пимокатный, овчинный, кожевенный и чугунолитейный заводы в 

Петропавловске в 1923 г. были соединены в единое предприятие — промкомбинат. Вновь 

начали работать кожевенные заводы в Алма-Ате, Чимкенте и Талгаре. 

Некоторые шаги были сделаны в восстановлении предприятий тяжелой 

промышленности. 

Рабочие Риддера упорно боролись за восстановление шахт, рудников, 

обогатительной фабрики, электростанции, железной дороги и других объектов, но из-за 

недостаточности оборудования и денежных средств эти предприятия были переведены на 

положение технической охраны и только в 1925 г. возобновились работы по восстановле- 

нию предприятий Риддера. Бездействовали Карагандинские и Эки-бастузские копи, 

Спасский завод, Успенский рудник и другие горнодобывающие и горнозаводские 

предприятия. Лишь в конце 1925 г. начались работы по восстановлению Карсакпайского 

медеплавильного завода и его узкоколейной железной дороги Байконур — Карсакпай — 

Джезказган. 

Особое внимание уделялось транспорту, без налаживания успешной работы 

которого нельзя было осуществить главную задачу нэпа —восстановление экономических 
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связей между городом и деревней, между промышленными предприятиями и сельским 

хозяйством. 

Основной железнодорожной артерии республики — Оренбург-Ташкентской 

магистрали выделялось значительное число паровозов и вагонов, топливо, различные 

материалы по развертке НКПС, направлялись высококвалифицированные 

железнодорожные командиры транспортного хозяйства и т. д. 

Но в Казахстане из-за его экономической отсталости, унаследованной от 

колониального периода, нехватки оборудования, денежных средств и квалифицированных 

кадров, а также других местных трудностей, восстановление промышленности и 

транспорта происходило более низкими темпами, чем в целом по стране и продолжалось 

вплоть до 1927 г. Включительно. 

Таким образом, восстановление промышленности и транспорта Казахстана 

завершилось в условиях перехода страны к социалистической индустриализации. 

В условиях нэпа совершенствовалось управление промышленностью, 

республиканское промбюро ВСНХ было преобразовано в ЦСНХ республики, а 

предприятия по подчиненности разделены на союзные, российские, смешанно- 

федеративные, республиканские и губернские (местные). На базе наиболее крупных 

предприятий создавались объединения в основном на началах хозрасчета, получавшие 

название советских трестов. Предприятиями союзного и российского значения стали 

Урало-Эмбинский нефтяной трест, трест «Алтайполиметалл», Атбасарский трест цветных 

металлов, трест «Золото-руда» (группа золотых приисков Кустанайского района). 

Осуществление социалистической индустриализации страны, курс на которую был 

намечен на XIV съезде ВКП(б) в декабре 1925 г., натолкнулось в Казахстане на ряд 

серьезных трудностей. К началу индустриализации богатые месторождения угля, нефти, 

цветных металлов и других ископаемых в республике только начали изучаться, поэтому 

новое промышленное и железнодорожное строительство проводилось во многих случаях 

без должной подготовки. Эти трудности, а также сложная общественно-политическая об- 

становка в Казахстане вызвали в 20 — начале 30-х гг. острую идеологическую борьбу 

вокруг вопросов о будущем республики, в особенности, путях ее индустриализации, 

создании национальных кадров рабочих. 

Несмотря на все трудности, которые преодолевались в процессе нового 

строительства, благодаря в первую очередь самоотверженному труду рабочего класса и 

инженерно-технической интеллигенции, Казахстан превратился из отсталой окраины 

страны в индустриальную с крупным сельскохозяйственным производством республику. 

Богатейшие месторождения полезных ископаемых стали основой для 

преимущественного развития тяжелой индустрии в Казахстане, в особенности ее 

добывающих отраслей — нефтяной, угольной и цветной металлургии, которые на 

длительное время определили индустриальный облик республики, характер сырьевой 

направленности ее промышленности. 

Бурное развитие получила угольная промышленность, 90% добычи которой в 1940 г. 

приходилось на долю Карагандинского бассейна, ставшего третьей после Донбасса и 

Кузбасса угольной кочегаркой страны. 

По добыче нефти Казахстан вышел на третье место (после России и Азербайджана). 

Развивалась химическая промышленность: был реконструирован Чимкентский 

химфармзавод, в 1939 г. вошел в строй Актюбинский химкомбинат, начавший 

производить фосфорные удобрения. Успешно работал Аралосульфат, началась подготовка 

к освоению богатейших меторождений фосфоритов Каратау и т. д. 

Значительные успехи были достигнуты в легкой и пищевой промышленности: 

вошли в строй и упешно работали обувная и двешвейные фабрики в Алма-Ате, 

кожевенный комбинат и мясокомбинат в Семипалатинске, Гурьевский рыбоконсервный и 

Алма-Атинский плодоовощной комбинаты, первые сахарные заводы в Талды-Кургане, 
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Мерке и Джамбуле, табачная фабрика в Алма-Ате, рядмельничных комбинатов, хлебо- и 

маслодельных заводов. 

Другой особенностью индустриального развития Казахстана в этот период было 

выдвижение на передний план тяжелой промышленности, транспорта, в особенности 

железнодорожного. В 1928—1940 гг. железнодорожная сеть республики увеличилась 

почти на 50% и достигла 6581 км. Более высокие, чем общесоюзные темпы 

индустриализации заложили основу ликвидации экономического неравенства ранее отста- 

лых национальных республик Советского Востока.Индустриальное развитие Казахстана 

такими высокими темпами стало возможным только благодаря всесторонней помощи 

России, Украины и других промышленно развитых республик Советского Союза. Помощь 

эта приняла широкий размах и разнообразные формы. 

Но, несмотря на огромные успехи Казахстана имелись существенные проблемы и 

недостатки. Главным из них была сырьевая направленность промышленности республики. 

В республике отсутствовали предприятия по обработке нефти и газа, цветных металлов, 

не говоря уже о машиностроении. Однобокое развитие промышленности Казахстана, 

заложенное еще в колониальный период и продолженное в последующее время, 

сказывается до сих пор. 

Промышленность стала преобладающей отраслью хозяйства Казахстана, удельный 

вес ее продукции в середине 30-х гг. начал преобладать и в 1939 г. достиг 58,9% против 

41,1% продукции сельского хозяйства. Был создан и ускоренно развивался мощный 

промышленный потенциал, постепенно занимавший передовые позиции в Советском 

Союзе: Казахстан вышел на второе место по производству цветных металлов, на третье— 

по добыче угля и нефти, на пятое—по выработке электроэнергии. 

Свыше 80% вновь сформировавшегося в ходе индустриализации советского 

рабочего класса Казахстана были вчерашние крестьяне из коренного и переселенческого 

населения. Иначе говоря, новое пополнение рядов происходило в основном за счет 

мелкобуржуазных слоев. В связи с этим шел процесс «окрестьянивания» рабочего класса 

региона. 

В подготовке национальных кадров рабочего класса Средней Азии и Казахстана 

имелись существенные проблемы. Рабочие из коренных национальностей находились все 

еще в процессе формирования. 

И хотя сегодня все еще низок удельный вес национальных кадров в престижных 

отраслях труда, среди квалифицированной и высококвалифицированной части рабочего 

класса Казахстана, следует объективно взглянуть и на исходные рубежи, достигнутые с 

большими трудностями перед Великой Отечественной войной. 

Решающая роль формировавшегося рабочего класса в индустриальном развитии 

республики, в строительстве нового общества в целом проявилась в его самоотверженном 

труде в чрезвычайно трудных и сложных условиях тех лет. 

Общественно-политическая и трудовая активность рабочего класса Казахстана 

сыграли решающую роль в обеспечении успешного индустриального развития 

республики, других социально-экономических преобразований в переходный период. 
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