
 

 

 



 1  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТАРАЗСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ЖОҒАРЫ БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ» 

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының 

ЕҢБЕКТЕР ЖИНАҒЫ  

Қазақстан, Тараз, 21-22 сәуір, 2022 ж. 

 

 

СБОРНИК ТРУДОВ 

Международной научно-практической конференции  

«ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

Казахстан, Тараз, 21-22 апреля, 2022 г. 

 

 

 

Works оf the International scientific- practical conference  

«PROBLEMS AND TRENDS IN IMPROVING THE QUALITY OF HIGHER 

EDUCATION» 

Kazakhstan, Taraz, 11-12 April, 2022 

 

 

 

 

 

 

I-ТОМ 
                  

 

 

 

 

 

 

 

Тараз – 2022 

  



 2  

 

ӘОЖ 378.6 

КБЖ 74.58 

 

  Редакция алқасы/Редакционная коллегия 

           

Саурыков Е.Б. (төраға), Буюклиев Н., Тажибаев С.Д., Онгарбаева М.Б., Елубаева Р.С., 

Маликтаева П.М., Айтекова К., Ешмаханов М.К., Арыстангалиева В., Асқарбекқызы Н., 

Газаев А.И., Саткей Т.Б., Исаков Ғ.Ж., Есперов Е.И., Джекенов П.С., Сихаев А.А., Беркенова 

Р.А., Саурыкова Ж.М., Шыракбаев А.Б., Мусаева А.Я., Ниязова П.Р. 

 

 

 

 

«Жоғары білім сапасын арттыру мәселелері мен тенденциялары» атты 

Халықаралық ғылыми - тәжірибелік конференция жинағы. Қазақстан, Тараз, 21-22 

сәуір, 2022 ж. – 377 бет. 

«Проблемы и тенденции повышения качества высшего образования», 

сборник трудов  Международной научно-практической конференции – Казахстан, 

Тараз, 21-22 апреля, 2022 г. – 377 стр.  

 

ISBN 978-601-7320-81-03 

             

Жинаққа алыс және жақын шетелдерден, Қазақстан Республикасының жоғары, 

орта және кәсіптік оқу орындарынан келген ғалымдардың келесі бағыттар бойынша 

мақалалары енеді: гуманитарлық ғылымдар және жаратылыстану: мәселелер, идеялар, 

инновациялар; білім берудегі сандық технология: мәселелер мен болашақ; жаңа 

Қазақстанды қалыптастырудағы қазіргі заманғы экономикалық ғылымның дамуы; жаңа 

кезеңдегі білім беру жүйесін жаңғыртудың құқықтық аспектілері. 

         Материалдар жинағы ғалымдарға, мамандарға, оқытушыларға, 

магистранттар мен студенттерге арналған. 

Жинақ материалдарының электрондық нұсқасы сайтта орналастырылған 

https://htii.edu.kz/ 

Конференцияға қатысушылардың ғылыми мақалаларының жинағы материалдар 

бойынша дайындалған, электронды түрде ұсынылған. Материалдардың мазмұны үшін 

жауапкершілік мақала авторлары. 

В сборнике  представлены материалы участников международной научно – 

практической  конференции, посвященные проблемам и тенденциям повышения качества 

высшего образования.  

Будут опубликованы  доклады ученых дальнего и ближнего зарубежья, высших, 

средних и профессиональных учебных заведении по следующим направлениям: гуманитарные 

науки и естествознание: проблемы, идеи, инновации; цифровые технологии в образовании: 

проблемы и перспективы; развитие современной экономической науки в формировании 

нового Казахстана; правовые аспекты модернизации системы образования на новом этапе.. 

Сборник материалов предназначен для ученых, специалистов, преподавателей, 

магистрантов и студентов 

Электронная версия материалов сборника размещается на сайте https://htii.edu.kz/ 

Сборник научных статей участников конференции подготовлен по материалам, 

представленным в электронном виде, ответственность за содержание материалов несут 

авторы статей, статьи представлены в авторской редакции. 

  ӘОЖ 378.6 

КБЖ 74.58 

ISBN 978-601-7320-81-03 

                                               © Халықаралық Тараз инновациялық  институты, 2022 

                                          © Международный Таразский инновационный институт, 2022 



 3  

 

 

 

ПЛЕНАРЛЫҚ МӘЖІЛІСТІҢ БАЯНДАМАЛАРЫ 

ДОКЛАДЫ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

PLENARY REPORTS 
 

 

УДК 378.4 

 

ВЫЗОВЫ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТНЫМИ УНИВЕРСИТЕТАМИ 

 

Елеонора Танкова Доц.д-р 

Варненский свобоный университет им.“Черноризца Храбра“ 

 eleonora@vfu.bg  

 

Аннотация: В соответствии с глобальными вызовами среде и требованиям, которые 

эта среда ставит университетам, новая модель университетского управления частными 

вузами должна выдвинуть целью превратить вуз в «обучающуюся организацию» и поставить 

акцент на отношение, ценности и ожидания всех внутренних и внешних заинтересованных 

сторон, которые участвуют в деятельности университета. Управление частным высшим 

образованием должно отражать конкретное применение новых институциональных 

механизмов, предлагающих университетам новые и более широкие возможности создавать 

потенциал для активного участия во все более расширяющейся образовательной и научно-

исследовательской экосистеме.  

Ключевые слова: университетское управление, глобальные вызовы, университетские 

инновации, инновационная экосистема  

Annotation: In accordance with the global challenges of the environment and the 

requirements that this environment places on universities, a new model of university management 

of private universities should put forward the goal of turning the university into a "learning 

organization" and put an emphasis on the attitudes, values and expectations of all internal and 

external stakeholders that participate in university activities. The governance of private higher 

education should reflect the concrete application of new institutional arrangements that offer 

universities new and greater opportunities to build the capacity to actively participate in an ever-

expanding education and research ecosystem. 

Key words: university management, global challenges, university innovation, innovation 

ecosystem 

 

Наше общество переживает глубокие и фундаментальные перемены, касающиеся всех 

жизненных сфер. Глобализация - одна из движущих сил, но предполагается, что 

технологическое развитие приведет к самым серьезным изменениям. Тесно связанные 

глобальные кризисы разного характера - финансовый, экономический, демографический, 

медицинский и кризис международных отношений взаимодействуют между собой. В таких 

условиях ряд факторов и рисков оказывают серьезное влияние на тенденции роста системы 

высшего образования.  

Технологическое развитие и переход к Четвертой индустриальной революции 

генерируют процессы фундаментальных изменений в организации общественного 

производства и бизнес моделей. Традиционный рынок труда и знакомая нам промышленная 

структура изменились неизвестными до сих пор темпами, возник спрос на новый вид 

занятости и профессий. В глобальном масштабе начался процесс создания новой по своему 

характеру образовательной, научной и инновационной экосистемы, которая не только 

расширила участие заинтересованных сторон, но и значительно повысила требования к 

качеству, прозрачности и социального участия. В обновленной Лиссабонской декларации 
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категорически заявляется, что “Ключевая задача университетов - подготовка населения 

европейских стран – как молодежи, так людей старшего поколения, к исполнению своей 

роли в обществе, на основании знаний, в которых экономическое, социальное и культурное 

развитие в первую очередь зависит от разработки и распространения знаний и умений” [1]. 

Традиционным академическим связям и взаимоотношениям есть ряд вызовов, создающих 

новую социальную динамику систем высшего образования, увеличивающих разнообразие и 

различия внутри учреждений и между учреждениями. 

Возникли глобальные виртуальные образовательные платформы, предлагающие 

доступ к обучению. Они изменили образовательный рынок и превратились в серьезные 

конкуренты традиционным образовательным учреждениям. Это обусловило необходимость 

в быстрой и адекватной реакции по отношению к гибкости в предложении и разнообразии 

образовательных услуг и продуктов. Не на последнем месте, сложная геополитическая 

обстановка также оказывает влияние на образовательный рынок и на профиль студентов, и 

эта тенденция будет развиваться. Все эти глобальные факторы воздействия существенно 

меняют среду и общественные ожидания от высшего образования и ставят новые требования 

к нему, выводят на передний план новые индикаторы конкурентоспособности 

университетов, которые становятся приоритетными в их стратегическом развитии.  

Анализ сложной и динамически меняющейся среды, предоставляет возможность 

выявить следующие самые важные глобальные вызовы университетам и образовательным 

системам: 

Ускорение динамики рынка труда 

В глобальном масштабе конфигурация и структура рынка труда изменились в 

неблагоприятную сторону. Резкое снижение деловой активности из-за ухудшения 

экономической ситуации привело к значительному сокращению спроса на рабочую силу. 

Выявляются внутренние диспропорции национальных и региональных рынков труда, 

которые возникают из-за неравномерного распределения занятости в 

высокотехнологических секторах экономики [2]. В ряде государств, особенно в Восточной и 

Юго-Восточной Европе безработица из циклической превратилась в структурно устойчивое 

явление, чье преодоление требует специальных усилий и достаточного технологического 

времени для перемен. Безработица среди молодежи является одной из самых острых 

проблем.  

Все это свидетельствует о том, что проблема несоответствия кадров, которые учатся в 

системе высшего образования и спрос на рабочую силу не односторонняя. 

Повышение роли науки и инноваций в развитии конкурентоспособной 

экономики и решение социальных проблем  

Для достижения устойчивого развития необходимо развивать наукоемкий сектор 

экономики. Важное условие и предпосылка процветания современного общества - это 

способность использовать самые современные научные достижения для развития 

конкурентоспособной экономики, повышения благосостояния населения, обеспечения 

высококачественных услуг, эффективного управления социальными и политическими 

процессами. Это возможно путем развития фундаментальных и прикладных научных 

исследований, и формирования умений использования имеющихся научных знаний для: 

 развития новых технологий в различных областях, которые дают 

ключевое конкурентное преимущество на глобальном рынке; 

 эффективного решения важных общественных проблем и вызовов путем 

применения экспертного метода в принятии решений и при разработке и реализации 

политики [3].  

В последние годы наблюдается рост инвестиций в фундаментальные науки, который в 

разных странах наступает крайне неравномерно. Средний показатель для Евросоюза 

составляет  2,3% от валового внутреннего продукта в 2020г., при том разница между 
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Бельгией, которая занимает первое место своими 3,5% и последним государством Румынией 

– 0,5% категорически демонстрирует, что есть недостаточная поддержка и недостаточное 

развитие научных исследований как неотъемлемой части высшего образования. 

  
Source: ec.europa.eu/eurostat  

Другой показатель, отражающий имеющиеся диспропорции в Евросоюзе - Индекс 

цифровой экономики и общества DESI свидетельствует, что в 2021 г. различия между 

государствами Евросоюза не уменьшаются. 

 

 
Source: DESI 2021, European Commission. 

Всеобщая цифровизация и развитие систем образования, которые дополняют 

или являются альтернативой классическому высшему образованию 

Вызовы и проблемы высшего образования, возникшие вследствие массовой 

цифровизации, все еще не решены. Среди них можно выявить самые важные: недостаточно 

хорошо развита и не апробирована теория оказания образовательных услуг в электронной 

среде, методы электронного обучения, как и необходимая цифровая инфраструктура для 

обеспечения качественного учебного процесса. Время для технологических изменений 

некоторых сегментов экономики оказалось слишком коротким и не соответствует 

долгосрочным перспективам организации образовательного процесса. Бесспорно, 

цифровизация означает новые возможности обучения, разрушает наши традиционные 

представления об ограниченности в рамках учебного зала и о роле преподавателя в этом 

процессе, но в то же время повысило степень неопределенности у всех представителей 

академической общности. 
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Возникшие глобальные виртуальные образовательные платформы, предлагающие 

доступ к качественному обучению, изменили образовательный рынок и превратились в 

серьезные конкуренты традиционных образовательных учреждений. 

Несоответствие потребностей цифровой генерации компетенциям, необходимым 

для успешной реализации в условиях Четвертой индустриальной революции 

Скорость, с которой меняется индустриальная структура значительно приближает 

горизонт, к которому можно будет прогнозировать направления развития трудового рынка. 

Как указывается в докладе Всемирного экономического форума, через пять лет третья част 

умений, которые работодатели в настоящий момент считают важными, будет меняться [4]. 

Вывод о том, что из-за быстрого темпа и широкого масштаба изменений нет достаточного 

времени для адаптации и создания учебных систем для потребностей рынка труда, 

сформировался как один из основных вызовов высшему образованию.  

Очевидно, что необходимо выстраивать активные стратегии партнерства между 

бизнесом, правительствами, образовательными учреждениями и гражданским обществом. 

Место и способ работы трансформируются и это приведет к новым вызовам управлению и 

регулированию этого процесса. В условиях такого быстро развивающегося рынка труда 

подготовка к будущему становится все более безусловно важной для максимального 

использования возможностей и смягчения нежелательных последствий. 

Изменение роли, целей и функций высшего образования, особенно в развитии 

инновационной экосистемы 

Одной из самых серьезных проблем перед высшим образованием, являются 

повышенные требования к университетам с точки зрения исследований и инноваций. 

Инновации становятся культурной практикой и университеты имеют ключевую роль в этом 

процессе. 

Исследование Европейской Ассоциации университетов, охватывающее страны 

Европы, выявило наиболее значимые и новые тенденции перехода [5]: 

 от линейных к повторяющимся инновациям: университеты и компании 

больше не рассматривают инновации как линейный процесс, который ведет от 

базовых, прикладных исследований к коммерциализации по непрерывной линии; 

 от закрытых к открытым инновациям: открытые инновации повышают 

роль университетов. Учитывая растущую сложность развития технологий и ускорения 

инновационных циклов, компании принимают новые модели открытых инноваций, 

которые включают внешних партнеров даже в основные процессы разработки; 

 от технологических инноваций к системным инновациям: 

инновационные подходы расширяются и включают технологические, социальные и 

экономические инновации в общие повестки дня. Бизнес, местные власти и 

университеты ищут системный подход для решения насущных проблем, часто 

связанных с такими темами, как цифровизация и устойчивое развитие, которые могут 

быть решены только с точки зрения всех заинтересованных сторон; 

 от индивидуальных к совместным и междисциплинарным инновациям. 

Участники экосистемы считают, что важнейшая роль университета в инновациях 

заключается в его способности «инкубировать междисциплинарные исследования» и 

обучать междисциплинарному мышлению и компетенциям, основанным на глубоком 

владении дисциплинарными методами; 

 от спонтанных к систематическим инновациям. В исследованиях все 

участники экосистемы разрабатывают инновации систематическим и стратегическим 

путем. В большинстве университетов существует тесная связь между стратегиями 

развития университетов и регионов; 
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 от инноваций, основанных на обмене, к совместному созданию 

инновационных пространств. С увеличением опыта и доверия между партнерами, 

сотрудничество развивается в едином инновационном пространстве, географически, 

социально и культурно. Университеты играют ключевую роль в обеспечении 

основных исследовательских инфраструктур, вокруг которых организованы такие 

инновационные пространства. Инновации становятся взаимозависимым совместным 

творчеством между участниками из разных секторов и организаций. 

Выявленные основные глобальные вызовы системе высшего образования не 

исчерпывают всю комплексность и тенденции развития такой среды. Однако, они заметно 

ставят акцент на их рассмотрение в качестве контекста состояния и возможностей самой 

системы высшего образования и в частности места частного высшего образования в ней.  

В течение последних десятилетий частные вузы доказали, что успешно применяют 

более эффективные практики по сравнению с публичными вузами путем лучшего 

управления ресурсами. Частным вузам пришлось продемонстрировать повышенные 

возможности исследования новых рыночных возможностей и выйти на нишевой рынок 

путем использования их повышенной административной и финансовой адаптации и 

мотивации. Еще к тому они продемонстрировали лучшее и сбалансированное предложение 

высшего образование с точки зрения географии и с точки зрения академического профиля. 

Это надо учитывать и по отношению к повышенной адекватности со стороны частных вузов 

в предложении образовательных услуг и продуктов, более соответствующих потребностям 

рынка труда. Вышесказанное подтверждается данными, которые категорически доказывают 

возрастание значения частного высшего образования в Европе. Если в 2000 г. общий процент 

студентов в Европе, обучающихся в частных вузах был 9,4%, то в 2013 г. он вырос до 13,7% 

[6]. В связи с последующим ухудшением демографических и экономических показателей в 

европейских государствах наблюдаются тенденции возврата к показателям 2000 года. 

Следует отметить, что частные вузы в целом не связываются автоматически с 

повышенным качеством образования по сравнению с государственными вузами. 

Категорически следует отметить, что качество зависит от конкретного учреждения, области 

обучения и репутации, заработанной годами, равно как и в первую очередь от управления 

ресурсами соответствующего частного вуза. 

Основная и самая важная цель частных университетов в контексте новой глобальной 

среды - реализовать устойчивое и эффективное управление, основывающееся на балансе 

соотношения рынка - продукта – потенциала - экономического и социального результата. 

Акцентом управления следует стать проектный подход, основанный на четко определенных 

процессах, персональной ответственности и индикаторах измерения результатов. 

В соответствии с вызовами среде и требованиям, которые эта среда ставит 

учреждению, новая модель университетского управления частными вузами должна ставить 

целью превратить вуз в «обучающуюся организацию» и поставить акцент на отношение, 

ценности и ожидания всех внутренних и внешних заинтересованных сторон, которые 

участвуют в деятельности университета. При помощи такого метода желаемые результаты и 

процессы осуществляются и реализуются за счет отношения, ценностей и ожиданий 

заинтересованных сторон. Речь идет о следующих структурах: департаменты, институты, 

центры; политика государства и законодательные решения, критерии аккредитационных 

агентств, которые важны для управления университетом, но не являются определяющими 

факторами. Ректорские руководства, академическая администрация, студенты и 

воспитанники должны действовать как лидеры, у которых есть общая позиция насчет 

характерных особенностей новой среды и работать вместе для реализации приоритетов 

своего университета. 

Основываясь на опыте и модели управления Варненским свободным университетом, 

который успешно зарекомендовал себя как самый большой частный университет в Болгарии, 
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можно утверждать, что процессы управления должны основываться на принципах 

высокоэффективного менеджмента – восприятие концепции постоянного и беспрерывного 

усовершенствования организации, то есть применять долгосрочный подход к управлению, 

который систематически стремится и добивается маленьких улучшений рабочих процессов, 

с тем, чтобы повысить эффективность организации и качества услуг [7]. Стратегические 

задачи университетского управления, которые Варненский свободный университет 

дефинирует, связаны с институционализацией результатов проектов по основным 

стратегическим направлениям, равно как и с созданием организации, нацеленной на: 

• изменение образовательной модели формирования современных компетенций; 

• решительное повышение доли и качества научных исследований; Приобщение 

к Европейскому исследовательскому пространству, работа в сетях и кластерах; 

• консолидация академического потенциала и формирование потенциала для 

реализации новой образовательной модели и создание инновационной экосистемы;  

• создание высокотехнологической среды, основанной на научных достижениях 

в мире в соответствующей предметной области и на применении современных 

информационно-коммуникационных и цифровых технологий. 

• создание благоприятной среды для государственно-частного партнерства и 

сотрудничества между образовательной, научной и хозяйственной деятельностью; 

• ориентация на создание и стимулирование рынков; 

• гарантирование устойчивости системы путем создания адекватного, 

международного конвертируемого академического потенциала, путем целенаправленного 

обеспечения необходимых ресурсов и их управления на проектном принципе. 

В заключении, надо сделать вывод, что управление частным высшим образованием в 

условиях сложных и динамических глобальных процессов должно отражать конкретное 

применение новых институциональных механизмов, предлагающих университетам новые и 

более широкие возможности создавать потенциал для активного участия во все более 

расширяющейся образовательной и научно-исследовательской экосистеме. 
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Аннотация В условиях ограничений дистанционное обучение стало одним из основных 

проводников в учебном процессе. При этом, главной и не всегда легко решаемой проблемой является 
удержание фокуса внимания на протяжении всего времени занятия. 

Выбор формы обучения для обучающегося, используя психологические аспекты в открытом 

образовательном пространстве, стали основной темой данного материала. 
Ключевые слова: внимание, психология, обучающиеся, дистанционные формы обучения, 

открытое образовательное пространство, искусство как прием. 

Annotation In conditions of restrictions, distance learning is becoming one of the main conductors 
in the educational process. At the same time, the main and not always easily solved problem is the retention 

of attention throughout the entire time of classes. 

The choice of the form of education for the student, the use of psychological aspects in the 

educational process, have become the main topic of this material. 
Key words: attention, psychology, students, distance learning, open educational space, art as a 

device. 

 
Современные парадигмы открытого образовательного пространства создают вызовы 

удержания фокуса внимания обучающихся в онлайн формате. Так как внимание – это сложный 

психический познавательный процесс, который зависит, прежде всего, от физиологических и 

физических данных организма человека, то удержание внимания аудитории в формате 
дистанционных форм преподавания представляет собой актуальный вопрос, который еще 

малоизучен, так как дистанционные формы обучения стали активно использоваться сравнительно 

недавно. На сегодняшний день их использование и внедрение активно возрастает. Вместе с этим, 
появляется все большая потребность повышения эффективности в передаче материала путем 

дистанционных форм преподавания. Одним из важнейших критериев эффективной передачи 

информации – является то, насколько спикер обладает знаниями и навыками удержания внимания 
слушателей и учитывает эти особенности в процессе создания и построения своей дистанционной 

программы. Несмотря на то, что характеристики внимания психологами довольно хорошо 

исследованы, однако, на сегодняшний день, при составлении учебного материала для дистанционной 

формы обучения, многим преподавателям не хватает конкретных рекомендаций и навыков, которые 
были бы понятно сформулированы и легко применимы любым преподавателем и спикером, 

независимо от специфики материала, который он преподает.  

В психологии изучением внимания занимались французский психолог, педагог Т. Рибо [1], 
российский психолог Л. С. Выготский [2,3], в частности, рассматривающий искусство как познание, 

искусство как прием, российский психолог П. Я. Гальперин [4], грузинский психолог Д. Н. Узнадзе 

[5], российский физиолог А. А. Ухтомский [6,7]. Каждая из теорий освещает внимание с разных 
ракурсов, дополняющих друг друга. Безусловно, к классическому подходу добавляются современные 

тренды [8-15]. 

Цель – исследовать особенности и характеристики внимания как психического 

познавательного процесса для последующего учета этих особенностей при составлении обучающих 
программ в процесс дистанционного обучения с целью повышения эффективности усвоения 

учебного материала.  

Методология исследования. В статье были использованы методы сбора информации по 
проблеме внимания, анализ литературы, синтез информации, индукции и обобщения информации по 

исследуемой проблеме. 
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Результаты 

Согласно теории внимания Т. Рудо – внимание связано непосредственно с эмоциональными 

состояниями, которые вызывает у человека объект внимания. То есть чем больше эмоций вызывает 

объект внимания, тем длительнее и интенсивнее внимание удерживается на объекте.  Учитывая эту 
особенность, при создании программ для дистанционного обучения необходимо включать элементы, 

которые находили бы эмоциональный отклик у слушателей. Один из важнейших критериев – это 

эмоциональная включенность в освещаемую тему самого спикера. Преподавателей, кто включен 
эмоционально, как будто сам эмоционально проживает транслируемую им информацию, слушают с 

наибольшим интересом и вниманием, чем преподавателей, которые сухо технически излагают 

информацию, даже если это будет правильно структурированная речь. Также, фактором, 
повышающим внимание, могут быть примеры из личной жизни в рамках обсуждаемой темы, или 

примеры знаменитых людей, которые справились с жизненными ситуациями, схожими с ситуациями 

слушателей учебного материала, яркое визуальное сопровождение и т.д. Эмоциональный контакт 

также обеспечивает обратная связь; промежуточные итоги, резюме, что из запланированного удалось 
выполнить (рис. 1). 

Д. Н. Узнадзе полагал, что установка является основным фактором, который определяет 

особенности внимания. Установка – это уже имеющаяся в сознании готовность к чему-либо. 
Например, слушатель, который ожидает начало занятия и у него уже есть готовность к занятию, то 

высока вероятность, что у такого слушателя концентрация внимания будет выше, чем у того, 

который только что случайно узнал о начале учебного занятия. Таким образом, мы сформулируем 
еще одну рекомендацию: в начале дистанционного взаимодействия необходимо озвучить анонс 

мероприятия; четкий план и структуру занятия, его этапы и планируемое время, чтобы сформировать 

у слушателя готовность к предстоящей информации. Это позволит слушателю заранее распределить 

свои внутренние силы и ресурсы на предстоящее время (рис. 2). 

 
 

Рис. 1. Удержание внимания на объекте 

 
Рис. 2. Факторы внимания. 
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П. Я. Гальперин полагал, что внимание является вариантом ориентировочной деятельности и 

его целесообразно изучать в связи с другими психическими познавательными процессами и 

умственными функциями.  

Главная функция внимания – контроль над содержанием деятельности. Из этого следует еще 
одна рекомендация: комментируйте свои действия, проговаривайте все свои действия, которые 

обучающиеся не видят, что вы делаете, что собираетесь сделать (рис. 3). 

 
Рис. 3. Функция внимания – контроль. 

Л. С. Выготский полагал, что существует два вида внимания – это природное и то, которое 
развивается в условиях культуры. Привлекайте непроизвольное внимание. Непроизвольное, или 

пассивное, внимание – это внимание, обусловленное внешними причинами, и не требует волевого 

усилия человека. Непроизвольное внимание обучающихся можно привлечь, например, с помощью 
контрастов жестикуляции, темпа и громкости речи. Периодически обращайтесь в чат, это оживит 

общение и поможет переключить внимание, внести оживление в монолог преподавателя (рис. 4).  

 
Рис. 4. Типы внимания. 

Физиолог А. А. Ухтомский занимался изучением концепции доминанты и считал, что именно 

доминанта определяет поведение. Доминанта – это очаг возбуждения в головном мозге. Наличие 

доминанты в мозгу определяет направленность внимания на определенный вид деятельности при 
этом происходит блокировка других процессов в организме. Таким образом, внимание человека 

обусловлено имеющейся доминантой на тот момент времени. В связи с этим дистанционное 
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мероприятие желательно проводить на однотонном фоне, без ярких отвлекающих деталей на заднем 

фоне (рис. 5). 

 
Рис. 5. Визуализация. Выбор фона 

Выводы  
1. Современные парадигмы открытого образовательного пространства создают вызовы 

удержания фокуса внимания обучающихся в онлайн формате.  

2. На сегодняшний день, при составлении учебного материала для дистанционной формы 
обучения многим преподавателям не хватает конкретных рекомендаций и навыков, которые были бы 

понятно сформулированы и легко применимы любым преподавателем и спикером, независимо от 

специфики материала, который он преподает.  
3. На основе анализа основных теорий внимания выдающихся ученых мы разработали 

некоторые рекомендации по повышению и активации внимания слушателей в формате 

дистанционного учебного взаимодействия. А именно: 

3.1. При создании программ для дистанционного обучения необходимо включать элементы, 
которые находили бы эмоциональный отклик у слушателей. Один из важнейших критериев – это 

эмоциональная включенность в освещаемую тему самого спикера. Преподавателей, кто включен 

эмоционально, как будто сам эмоционально проживает транслируемую им информацию, слушают с 
наибольшим интересом и вниманием, чем преподавателей, которые сухо технически излагают 

информацию, даже если это будет правильно структурированная речь. Также фактором, 

повышающим внимание, могут быть примеры из личной жизни в рамках обсуждаемой темы, или 

примеры знаменитых людей, которые справились с жизненными ситуациями, схожими с ситуациями 
слушателей учебного материала, яркое визуальное сопровождение и т.д. Смысловая краткость, в том 

числе в лекциях, в примерах, их подача и передача – это искусство как прием и норма в век 

медиатехнологий. 
3.2. Эмоциональный контакт также обеспечивает обратная связь; промежуточные итоги, 

резюме, что из запланированного удалось выполнить. 

3.3. В начале дистанционного взаимодействия необходимо озвучить анонс мероприятия; 
четкий план и структуру занятия, его этапы и планируемое время, чтобы сформировать у слушателя 

готовность к предстоящей информации. Это позволит слушателю заранее распределить свои 

внутренние силы и ресурсы на предстоящее время.   

3.4. Комментируйте свои действия, проговаривайте все свои действия, которые обучающиеся 
не видят, что вы делаете, что собираетесь сделать. Это позволит сохранить слушателям ощущение 

контроля происходящего. Используйте гуглтаблицы. В них сразу видно, кто работает, а кто нет. Это 

форма лучше всего дополняет презентации. Чтобы лекция одновременно шла с примером 
проектирования с группой. То есть, приводите пример, таким образом их присоединяете с эффектом 

групповой динамики. 

3.5. Моделируйте, используя искусно полярность в действиях, например, жестикуляции, 
темпа и громкости речи. Периодически обращайтесь в чат, это оживит общение и поможет 

переключить внимание, внести оживление в монолог преподавателя.  
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3.6. Дистанционное мероприятие желательно проводить на однотонном фоне, без ярких 

отвлекающих деталей на заднем фоне. Это позволит слушателям не отвлекаться на дополнительные 

факторы. 

Данные рекомендации с вышеперечисленными элементами при дозированном, точечном, 
уместном применении спикера способны активировать и удержать внимание слушателей, а значит, 

существенно повысить эффективность обучения дистанционного взаимодействия. 

Мы сформулировали гипотезу [15], что если при составлении программы дистанционно 
обучения будут учитываться предложенные рекомендации по активации и удержанию внимания 

слушателей, то результаты усвоения материала буду выше, чем в группах, которым давались 

материалы, не включающие в себя применение рекомендаций по активации и удержанию внимания.  
Дальнейшие исследования необходимо направить на то, чтобы сравнить показатели 

эффективности усвоения учебного материала в группах, в которых при подаче учебного материала в 

дистанционном формате не применялись наши рекомендации по активации и удержанию внимания 

слушателей, с показателями усвоения материала в группах, где при разработке учебного материала 
для дистанционной формы обучения применялись наши рекомендации по активации и удержанию 

внимания слушателей.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ОНЛАЙН РЕЖИМЕ СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Сарыбаев Айылчы, д.э.н., профессор, 

Ректор Института экономики и финансов, Кыргызская Республика  

 

Аннотация В статье рассматривается проблемы и перспективы использования онлайн 

обучения в чрезвычайных ситуациях. Приводится примеры из опыта зарубежных стран. 

           Annotation The article discusses the problems and prospects for using online learning in 

emergency situations. Examples are given from the experience of foreign countries. 

 

В Кыргызстане нет официальной дистанционной формы образования, она существует 

как способ организации учебного процесса. В настоящее время во многих источниках 

широко обсуждаются вопросы дистанционного образования и чтения лекций в онлайн 

режиме. При этом многие авторы на необходимость дистанционного обучения ссылаются на 

Пандемию-Ковид19.  

По нашему мнению, понятие дистанционное обучение и заочное обучение 

тождественны. Только при заочном обучении применяются традиционные методы – 

библиотеке, учебники, учебные пособии, контрольные работы и очный прием зачетов и 

экзаменов после некоторого времени их очного обучения. При онлайн режиме также заочно 

или дистанционно только с применением дистанционных технологий. То есть только 

методика обучения различны. - В условиях угрозы распространения коронавирусной 

инфекции большинство университетов и колледжей по рекомендации Министерства 

образования и науки Кыргызской Республики приняли решение о переходе на 

дистанционное обучение.  

Об отличительных особенностях онлайн-обучения и обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий в экстремальных условиях 

пандемии экстренный перенос обучения в дистанционный формат в условиях пандемии 

имеет существенные отличия от правильно спланированного онлайн-обучения на основе 

массовых открытых онлайн-курсов  Образовательные организации, вынужденные работать 

со студентами дистанционно в целях снижения рисков распространения коронавируса, 

должны осознавать эту разницу при оценке эффективности так называемого "онлайн-

обучения" с применением дистанционных образовательных технологий . 

В условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции большинство 

университетов и колледжей по рекомендации Министерства образования и науки КР 

приняли решение о переходе на дистанционное обучение. В связи с этим все очные занятия, 

включая лекционные, практические и даже лабораторные при наличии виртуальных 

аналогов, были перенесены в онлайн-среду. 

Преподаватели вынуждены организовывать учебный процесс посредством 

дистанционных технологий обучения на основе различных способов доставки электронного 

http://ceur-ws.org/Vol-2861/paper_42.pdf
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46675602
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46675602
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контента и доступных инструментов коммуникации обучающихся и преподавателей в 

электронной информационно-образовательной среде. 

Такой резкий переход на "дистант" – мера вынужденная и экстренная, не все 

университеты кыргызской Республики были готовы к этой кардинальной перестройке 

учебного процесса исходя из объективно разного уровня развитости информационной 

инфраструктуры, обеспеченности дисциплин электронными образовательными ресурсами и 

готовности преподавателей к использованию цифровых платформ и сервисов в 

образовательном процессе. 

Как показало наши исследования, сами преподаватели вузов с ученой степенью 

невысоко оценивают свой уровень владения дистанционными технологиями. Об этом было 

известно еще в 2000-ные годы из опыта работы ИЭФ при КНУ имени Ж.Баласагына. При 

получении лицензии и прохождения последующей аттестации (теперь аккредитации) 

формально учитывались количество компьютерной техники на каждого студента, а процесс 

их использования заключалось только общим ознакомлением студентов работы на 

компьютере. Компьютерная техника и интернет по существу существовал в ВУЗах 

республики только для отчета.  

Как известно, многие передовые зарубежные ВУЗы еще много лет назад начали  

использовать сервисы удаленной видеосвязи для участия в вебинарах и видео-конференциях 

или проведения аналогичных мероприятий. Болонская система обучения также 

предусматривает в основу обучения дистанционные методы. К сожалению это система была 

внедрена в постсоветские страны с политической целью. Вместе с тем дистанционная форма 

обучения успешно применяется, Например, в Турции. В университете ГАЗИ в Анкаре 90 тыс 

студентов обучались в дистанционной форме. Только 20 тыс студентов в очной форме. 

В 2015 году по инициативе Института финансов и экономики Монголии было 

подписано меморандум о применении онлайн режим обучения между некоторыми ВУЗами 

Монголии, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Южной Кореи, Сингапура, 

Гонконга и др. своевременности и необходимости такого форме обучения доказала 

Пандемия Ковид-19. 

Что касается технического персонала, который мог бы оказать поддержку 

преподавателям в этот непростой период, штатная численность таких сотрудников в вузах 

невелика и, скорее всего, ресурсов хватит только на разработку стандартных решений и 

сопровождение небольшой части заинтересованных преподавателей. 

Остальным приходится довольствоваться имеющимися в вузе технологическими 

решениями в виде LMS-платформ или доставкой контента по электронной почте 

обучающимся. 

Безусловно, стрессовая для всех участников ситуация не может не сказаться на 

отношении к онлайн-обучению и другим дистанционным образовательным технологиям. 

При этом сам термин "онлайн-обучение" употребляется всякий раз, когда речь идет об 

отсутствии очного контакта с преподавателем, что приводит к подмене понятий и 

неправильным выводам. 

В сложившейся ситуации было бы не обоснованным использование термина онлайн-

обучение даже в отношении использования массовых открытых онлайн-курсов, поскольку 

экстренный перевод студентов на них в середине семестра без предварительных 

организационных мероприятий и должного сопровождения со стороны авторов онлайн-

курсов не позволяет обучающимся в полной мере ощутить преимущества этой технологии. 

В связи с этим очень важно сейчас разобраться с понятиями и определить отличия 

между онлайн-обучением и образовательными технологиями, применяемыми в условиях 

экстренного перехода вузов и колледжей на дистанционное обучение. 

На протяжении более десяти лет с момента появления первого массового 

открытого онлайн-курса (МООК), разработанного Дейвидом Кормьером, преподавателем 

Университета Острова Принца Эдварда (Канада), ученые разных стран проводили 
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исследования, связанные с применением данной технологии в образовании, уделяя особое 

внимание новому термину "онлайн-обучение". 

Нам представляется, что понимание отличий онлайн-обучения от других 

существующих образовательных технологий, таких  

как дистанционное обучение, смешанное обучение, мобильное обучение и др., 

позволяет проводить сравнительный анализ эффективности обучения в разных форматах и 

судить о преимуществах и недостатках той или иной технологии. 

К сожалению, научные дискуссии зачастую оказываются закрытыми и результаты 

исследований не выходят за пределы научных кругов. Однако с уверенностью можно 

констатировать, что проведенные экспериментальные исследования, в том числе и в 

кыргызской Республике  доказали, что эффективность онлайн-обучения оказывается не 

ниже, а в некоторых случаях даже превосходит традиционное очное обучение по 

образовательным результатам. Потому что, по исследованиям ученых еще с советских 

времен после чтения лекций в очном обучении материалы запоминается только на 30%. А в 

онлайн режиме аналогичный показатель значительно выше.  

Многочисленные исследования в области образовательных технологий сходятся в 

том, что в основе онлайн-обучения лежит тщательно спроектированный и спланированный 

учебный процесс в ЭИОС, поддерживаемый методически обоснованной и целенаправленной 

последовательностью учебно-методических и контрольно-измерительных материалов, 

которые обеспечивают достижение результатов обучения в формате исключительно 

электронного обучения. Ключевым в этом определении является педагогический дизайн, как 

инструмент проектирования онлайн-курса, что отсутствует в большинстве случаев при 

резком переходе на "дистант". Наиболее полно варианты педагогического дизайна при 

проектировании онлайн-курса отражены в следующих работах[Barbara Means, Marianne 

Bakia and Robert Murphy, Learning Online: What Research Tells Us about Whether, When and 

How (New York: Routledge, 2014)].  

Таким образом, правильно подобранные материалы курса, исходя из целей и 

задач обучения и характеристик учебного процесса в онлайн-среде, обеспечат обучающимся 

образовательный результат, а преподавателю - положительную обратную связь. 

Такой подход подразумевает, что онлайн-обучение – это прежде всего когнитивный и 

социальный процесс, а не просто процесс передачи информации посредством Интернет. 

Онлайн-обучение невозможно без IT-инфраструктуры, которая требует значительных 

инвестиций, включая платформу онлайн-обучения свою или внешнюю, с которой заключен 

договор, а также качественные онлайн-курсы, обеспечивающие эффективное обучение и 

поддержку обучающихся в онлайн-среде. 

В нынешней ситуации, когда переход на онлайн-обучение осуществляется в 

кратчайшие сроки, все эти условия должны быть созданы заранее, а преподаватели должны 

иметь опыт использования инструментов онлайн-обучения и сервисов поддержки 

обучающихся. 
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ӘОЖ 338 

 

ЖАҢА ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЗАМАНАУИ ЭКОНОМИКАСЫН ДАМЫТУДАҒЫ 

ҚОҒАМДЫҚ ИНСТИТУТТАРДЫҢ РӨЛІ МЕН МАҢЫЗЫ 

 

Л.Қ. Ілебаев,  

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері  

агенттігінің Жамбыл облысы бойынша департаменті басшысының орынбасары, 

PhD докторы 

 

 Қазіргі таңда мемлекеттік органдардың халыққа қызмет көрсету сапасы мен деңгейін 

көтеру арқылы «сервистік мемлекетті» қалыптастыру, экономикалық және әлеуметтік 

ахуалды жақсарту, заманауи экономиканы дамыту арқылы мемлекеттің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру мәселесі жаңа Қазақстанды құрудың басты факторы деп айтуға негіз 

бар.  

Жаңа Қазақстанның заманауи экономикасын дамыту тек мемлекеттік басқару 

жүйесіндегі билік тармақтарының қызметін және олардың өзара әрекеттестік тетіктерін 

жетілдіру арқылы ғана емес, сонымен қатар қоғамдық институттардың рөлін қайта 

қарастырып, олардың әлеуетін кеңінен қолданған жағдайда ғана еселене түспек.  

Американдық менеджменттің патриархы Питер Друкердің пікірінше, ұлттық тарихи 

табыстың 80% табиғи ресурстар мен технологиялармен емес, басқарудың тиімділігімен 

анықталады. Осы себептен ғана кейбір мемлекеттер даму үстінде, ал кейбіреулері көштің 

соңында қалуда. Кез келген мемлекеттегі әлсіз басқару ол елді тұрақсыздыққа, сыбайлас 

жемқорлыққа және кедейшілікке алып келеді және керісінше [1, 7].  

Демек, бүгінгі күні мемлекеттік басқарудың тиімді үлгісін, әдісін қалыптастырып, 

жетілдіру арқылы, сондай-ақ оған қоғамдық институттардың мейілінше белсенді 

қатысуымен ғана ілімге, білімге, инновацияға, идея бостандығына, сыбайлас жемқорлықтың 

алдын алуға және болдырмауға, қоғамның және мемлекеттің шарықтап дамуына кең жол 

ашуға болады. Бұл көзқараспен қазіргі таңда бірқатар экономист-ғалымдар келісуде. Дәлел 

ретінде сонау 2013 жылдың 23-27 қаңтарында Швейцарияның Давос қаласында өткен 

Бүкіләлемдік экономикалық форумдағы жүргізілген сауалнаманы алуға болады. «Роснано» 

мемлекеттік корпорациясының басқарма төрағасы А. Чубайстың пікірінше, экономиканың 

негізгі проблемалары, яғни сыбайлас жемқорлықтың деңгейі, меншік құқықтарының 

қорғалуы, сот жүйесінің жұмыс істеуі экономикалық арнадан тыс жатыр. Яғни мемлекеттегі 

экономикалық проблемалардың түп тамыры экономиканың шеңберінен тыс, экономикалық 

шешімдердің де түбі экономиканың өзінен бөлек тұр... Әлемдегі экономиканың өсуіне 

кедергі болып табылатын факторларды анықтау мақсатында жүргізілген сауалнаманың 

нәтижесі бойынша, сұралғандардың 77,9% «сыбайлас жемқорлықпен күрес және 

мемлекеттік басқарудың сапасын жақсартуды» мемлекеттің экономикасын көтеруге қажет 

болып табылатын проблемалар деп атап көрсетті [2].        

 Мемлекеттік басқару (ағыл. public administration) — арнайы рәсімнің негізінде 

дайындалған саяси әдістің (public policy) тәжірибеде жүзеге асырудағы мемлекеттік билік 

органдарының және олардың лауазымды тұлғаларының қызметі. 

 Мемлекеттік басқару теориясында мемлекеттік басқарудың негізгі қағидаларын 

қалыптастырудың үш негізгі әдісі бар:  

 құқықтық әдіс; 

 саяси әдіс; 

 басқарушылық әдіс. 

Құқықтық әдіске сәйкес, мемлекеттік басқарудың басты қазыналары болып құқықтың 

үстемдігі, азаматтар құқықтарының қорғалуы болып табылады. Мемлекеттік қызметкер тек 
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өзінің басшысына ғана емес, сондай-ақ құқықтық мемлекет пен Конституцияның 

талаптарына бағынышты.  

Саяси әдіске сәйкес, мемлекеттік басқарудың негізгі мақсаты болып халық 

еркіндігінің барынша жаксы жүзеге асуы болып табылады. Мемлекеттік қызметкерлер саяси 

жауапкершілікте (есеп беру), азаматтардың ағымдағы мүдделеріне зерек болулары қажет... 

Басқарушылық, яғни менеджерлік әдіске сәйкес, мемлекеттік басқарудың басты 

қазынасы болып тиімділік, экономикалық үнемділік және мейілінше бағалауға болатын 

нысандағы нәтижелілік болып табылады. Бұл әдістегі басты мәселе ол аз ғана шығынмен 

қажетті нәтижеге қол жеткізу немесе белгіленген шығынды есепке ала отырып, барынша көп 

нәтиже алу мүмкіндігі болып табылады. Бұл әдістің белгісі ретінде «мемлекеттік басқару» 

түсінігінің синонимі болып «мемлекеттік менеджмент» (public management) түсінігі 

қолданылады.    

 Аталған үш әдіске де бірдей болып мемлекеттік қызметкерлер әрекеттерінің алдын-

ала құрастырылған қағидаларға сәйкес келу мәселесі табылады: 

 құқық үстемділігі қағидасын қолдану (құқықтық әдіс); 

 халықтың еркіне бойұсыну (саяси әдіс); 

 қажетті әлеуметтік-экономикалық нәтижені алу мақсатында жүру (менеджерлік 

әдіс) [3].  

Мемлекеттік басқаруды ғалымдар әдетте екі мағынада қарастырады: тар және кең 

мағынада.  

Тар мағынадағы мемлекеттік басқару − мемлекеттегі атқарушы билік органының 

жүзеге асыратын қызметі (Үкіметтің қызметі). Мұнда басқа билік тармақтары мемлекеттік 

басқарумен айналыспайды, есесіне атқарушы биліктің қызметін жүзеге асыру үшін жағдай 

жасайды (заң қабылдайды, заң бұзушылық болған жағдайда әлеуметтік әділеттілікті қалпына 

келтіреді және т.б.).  

Кең мағынадағы мемлекеттік басқару − жария билік ретінде мемлекеттік билік 

органдарының жүзеге асыратын қызметі. Аталған мағына шеңберінде мемлекеттік биліктің 

біртұтастығын көруге болады. Тиісінше Қазақстанда мемлекеттік басқаруды кең мағынада 

қарастырған жөн деп есептейміз. Оның өзіндік себебі бар: 

Біріншіден, Қазақстан «унитарлы», яғни біртұтас мемлекет болып табылады. Демек, 

мемлекеттегі билік пен басқару жүйесі де біріңғай болып табылады;  

Екіншіден, өзінің аты айтып тұрғандай, мемлекеттік басқару қандай мағынада 

болмасын мемлекеттік билікке (басқаруға) арқа сүйейді. Биліктің мәжбүрлеуінсіз 

мемлекетті, қоғамды реттеп басқару мүмкін емес;   

Үшіншіден, атқарушы билік өзінің қызметіне құқықты халықпен тікелей сайланған 

Президент пен Парламенттен алады;  

Төртіншіден, мемлекеттегі билік тармақтары (заң шығарушы, атқарушы және сот 

билігі) біртұтас билікті құрайды. Мемлекеттегі биліктің тармақтарға бөлінуі оның 

біртұтастығына нұқсан келтірмейді, керісінше олардың бір жүйе шеңберінде қоян-қолтық 

әрекеттесіп жұмыс істеуіне ықпал етеді.   

Бесіншіден, билік тармақтарының барлығы дерлік өзінің қызметі барысында 

Қазақстан Республикасының атынан әрекет етеді.  

Алтыншыдан, барлық билік тармақтарының ортақ мақсаты бар. Ол мемлекеттің 

экономикасын жақсарту, еліміздің азаматтарына сапалы мемлекеттік қызмет көрсету, 

халықтың тұрмысын жақсарту, құқықтары мен бастандықтарын сақтау, қандай да болмасын 

мемлекеттік органның озбырлығынан қорғау және т.б.  

        Қазақстан Республикасы Конституциясының 3-бабының 4 тармағына сәйкес, 

Қазақстанда мемлекеттiк билiк бiртұтас, ол Конституция мен заңдардың негiзiнде заң 

шығарушы, атқарушы және сот тармақтарына бөлiну, олардың тежемелiк әрi тепе-теңдiк 

жүйесiн пайдалану арқылы, өзара iс-қимыл жасау принципiне сәйкес жүзеге асырылады.  
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Қазіргі таңда мемлекетімізде жаңа тұрпаттағы мемлекеттік басқаруға, яғни 

мемлекеттік басқарудағы менеджментке көп көңіл бөлініп келе жатқаны анық. Егемендіктің 

алғашқы жылдарында Қазақстанның менеджерлік әдісті қолданбақ түгілі, оны зерделеуге де 

құлқы болған жоқ. Мемлекет әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешумен шұғылданып, 

нарықтық экономиканы құруға қажетті нормативтік құқықтық базаны қалыптастырды. 

Қазақстан Республикасы өзінің 30 жасында аяғына нық тұрды деп айтуға толық негіз 

бар. Кей жерлерде сүрінді, жығылды, бірақ көздеген мақсатына жетпей қоймады. Мемлекет 

дамыды, еңсесін тік ұстап, ер жетті. Әлемдік қауымдастықтың бір мүшесі ретінде ғаламдану 

процесіне де етене кірісіп кетті. Еліміз «мемлекеттік басқарудан» «мемлекеттік 

менеджментке» көше бастады. Осы тұста «Мемлекеттік менеджмент» түсінігін бірнеше 

бағытта түсіндіруге болады:  

Біріншіден, мемлекеттік билік халықты мемлекеттің басты қайнар көзі деп таниды, 

оның өмірін, денсаулығын, құқықтары мен бостандықтарын мемлекет пен қоғам 

мүдделерінен жоғары қойып, адамды басты қазына деп таниды (Конституцияның 1 бабының 

1 тармағы); 

Екіншіден, халықтың өзіне оның талаптарын орындайтын немесе оның талап-

тілектерін қанағаттандыратын мемлекеттік билік органдарын және лауазымды тұлғаларын 

жасақтауға мүмкіндік беру (сайлау – Қазақстанда әрекет етеді); 

Үшіншіден, қоғамды реттеп басқару үшін қабылданатын заңдар халықтың игілігі 

үшін қызмет етеді және оны қабылдауда халық тікелей немесе өкілі арқылы ат салысады (заң 

халық қалауларымен қабылданады, Қазақстанды мекендейтін ұлттар мен ұлыстардың 

мүдделері де ескерілген); 

Төртіншіден, бұқара халыққа тікелей қатысы бар заң жобалары халықтың талқысына 

түседі, халық өзінің көзқарасын білдіруге құқылы (бұл мәселе толыққанды шешімін тапқан 

жоқ, көп жағдайларда халыққа ақпарат жетпейді. Заң жобаларын талқылау барысы жария 

етілмейді. Парламенттегі жұмыс топтары, комитеттер мен жалпы отырыстардың 

стенографиялық және видео нұсқаларын тиісті Палатаның электрондық мекен-жайында 

орналастыру қажет); 

Бесіншіден, атқарушы биліктің заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілерін заң 

шығарушы мониторингтен өткізіп, халықтың мүддесі хақында толыққанды тексеруі қажет 

(Қазақстанда Парламентпен заңға тәуелді нормативтік құқықтық актілердің заңға сәйкестігі 

тұрғысында мониторинг жүргізілмейді, заңға сәйкес болмаған жағдайда да жауаптылық 

көзделмеген); 

Алтыншыдан, әділ сот болуы қажет (Қазақстанда жылдан жылға сотқа жүгіну артып 

келетіні белгілі. Дегенмен, оның шын мәнінде соттың әділдігінен бе, әлде мемлекетте шағын 

және орта бизнес өкілдерінің артуынан ба? – анықтауды қажет етеді. Сонымен қатар, сот 

билігін ашық және жария ету қажет, соттың халыққа қызмет көрсету сапасын арттыру 

қажет); 

Жетіншіден, сот билігінің адам мен азаматты, олардың құқықтары мен 

бостандықтарын басқа билік тармақтарының озбырлығынан қорғау (бұл мәселе жеткілікті 

дәрежеде шешімін тапқан жоқ). Сол себепті де мемлекет басшысы Қ-Ж.К. Тоқаев өзінің 

ағымдағы жылғы 16 наурыздағы Қазақстан халқына Жолдауында азаматтардың құқықтары 

мен бостандықтарын тиімді қорғау мақсатында конституциялық реформа жүргізіп, 

Конституциялық кеңестің орнына азаматтардың тікелей жүгінуге құқығы бар 

Конституциялық сот құру жөнінде тапсырма берді.  

Сот билігінің басқа билік тармақтарымен өзара әрекеттестік тетіктерін терең 

зерделеуді қажет етеді. Сот билігі мемлекеттік биліктің заң шығарушы және атқарушы 

биліктеріне қатысты ерекше рөлді атқарады. Оның бастысы, бұл екі билікті де, яғни заң 

шығарушының да, атқарушы биліктің де қызметін құқық тұрғысынан тексереді. Сот билігі 

қызметінің бастысы және негізгісі – ол адам және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын 
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қорғау болғандықтан, жоғарыда аталған екі биліктің де осы саладағы қызметіне бақылауды 

жүзеге асырады.  

Академик Ғайрат Сапарғалиевтің пікірінше, сот билігінің заң шығарушы мен 

атқарушы биліктерді құқықпен тежеп отыруы және олардың қызметіне құқықтық бақылауды 

жүзеге асыру функциясы сот төрелігін жүзеге асыруға тиіс сот билігінің мәнімен 

байланысты [4]. Демек, сот билігі басқа билік тармақтарының, билік тармақтарына кірмейтін 

орталық мемлекеттік органдардың қызметін Конституцияға сәйкестігі жөнінде бақылау 

жүргізе алғанда ғана, толыққанды сот билігі жөнінде айтуға болады.  

В.М.Савицкийдің пікірінше, бүгінгі күні сот билігін құқықтық мемлекеттің негізгі 

құрылымы ретінде тек азаматтық немесе қылмыстық нормамен көзделген нақты істі 

қарастырудағы рөлімен байланыстыруға болмайды. Сот билігі қазіргі таңда соттың сот 

төрелігіне қатысы жоқ жаңа функцияны қалыптастыруымен ерекшеленуде. Тепе-теңдік және 

тежемелік жүйе контексінде сот билігі тек сот төрелігін жүзеге асырып қана қоймайды, ол 

сонымен қатар заң шығарушы мен атқарушы биліктің шешімдері мен әрекеттеріне заңдық 

тұрғыда белсенді түрде әрекет ету арқылы «оларды тепе-теңдікте ұстаудан» көрініс табады. 

Бұл құзіреттер сотты азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын, қоғамды әлеуметтік 

қақтығыстардан жойылып кетпеуінен қорғайтын мықты тұрақтандырушы күшке 

айналдырады [5].  

Дейтұрғанымен, мемлекетіміздің қазіргі даму кезеңінде заманауи экономиканы 

дамыту мәселесі тек мемлекеттік басқару жүйесіндегі билік тармақтарының қызметін және 

олардың өзара әрекеттестік тетіктерін жетілдірумен ғана емес, сонымен бірге қоғам мен  

қоғамдық институттардың әлеуетін кеңінен қолданған жағдайда ғана өзінің оң шешімін 

таппақ.  

Көп жағдайда экономиканың өсуіне заңнамалық актілердегі қарама-қайшылықтар, 

қателіктер, мемлекеттік органдардың өздерінің функцияларын оңтайландыруға 

құлқыларының жоқтығы кедергі болып жатады. Осы тұста тек мемлекеттік органдардың 

күшімен барлығын реттеу мүмкін емес. Мемлекеттік органдар өздеріне ыңғайлы болса, көп 

жағдайда жария ете бермейді. Мемлекеттік органдардың сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне 

ішкі талдау жүргізу барысында экономикаға кедергі келтіріп отырған ережелерді байқай 

бермейді немесе байқағысы келмейді. Сол себепті де еліміздің заманауи экономикалық 

әлеуетін дамыту жолында қоғамдық институттардың алар орны ерекше.  

Мәселен, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Жамбыл 

облысы бойынша департаментімен облыс тұрғынының аудан әкімдігі қызметкерлерінің 

«Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге шешім беру» мемлекеттік қызметін 

көрсетуден негізсіз бас тартуына қатысты шағымы қаралды. 

Азаматқа 6 жыл бұрын мемлекеттік жер қоры учаскесі жерінен шаруа қожалығын 

жүргізу мақсатында уақытша өтеулі жер пайдалану құқығымен жайылымдық жер учаскесі 

берілді. 

Шағымданушы аталған жердің бір бөлігінің нысаналы мақсатын басқа түріне 

ауыстыру үшін былтырға жылдан бастап үш мәрте аудан әкімдігіне өтініш білдірген. 

Алайда, аудан әкімдігінің тарапынан мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартылды. 

Мемлекеттік қызмет Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 

жылғы 1 қазандағы «Жер қатынастары саласындағы мемлекеттік қызметтерді көрсету 

жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» № 301 бұйрығына (бұдан әрі – Қағида) сәйкес 

көрсетілетінін айтып өту қажет. 

Қағиданың 18-тармағына сәйкес мемлекеттік қызметті көрсетуден бас тартуға 

мыналар негіз болып табылады: 

      1) көрсетілетін қызметті алушының мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін ұсынған 

құжаттарының және (немесе) оларда қамтылған деректердің (мәліметтердің) дұрыс 

еместігінің анықталуы; 
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      2) көрсетілетін қызметті алушының және (немесе) мемлекеттік қызмет көрсету үшін 

қажетті ұсынылған материалдардың, деректердің және мәліметтердің Қазақстан 

Республикасының Жер кодексінің (бұдан әрі – Кодекс)   9-бабының 5-тармағында (Өзiндiк 

қосалқы шаруашылық, бағбандық жүргізу, жеке тұрғын үй және саяжай құрылысы үшiн, осы 

Кодексте жер учаскелерін ақылы түрде беру көзделген өзге де мақсаттар үшін өтеусiз 

берiлген жер учаскесiнiң нысаналы мақсаты өзгерген жағдайда, осы Кодекстің 44-бабының 

6-тармағында белгіленген шартпен елді мекеннің бас жоспарында көзделген объектілерді 

салу үшін берілген жер учаскесін қоспағанда, жер учаскесiнiң меншiк иесi жер учаскесiнiң 

өзгерген нысаналы мақсаты үшiн Қазақстан Республикасының заңында көзделген 

кадастрлық (бағалау) құнына тең болатын соманы бюджеттiң кiрiсiне төлеуге мiндеттi) және 

97-бабының 3-2-тармағында (Елді мекендердің жерін бас жоспарларына (немесе 

тұрғындарының саны бес мың адамға дейiнгi елдi мекендердi дамытудың және оларда 

құрылыс салудың осы жоспарларды алмастыратын схемасына) сәйкес кеңейту жағдайларын 

қоспағанда, шаруа немесе фермер қожалығын, ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін 

берілген ауыл шаруашылығы мақсатындағы жердің нысаналы мақсатын жеке тұрғын үй 

құрылысы мақсаттары үшін және жеке қосалқы шаруашылық жүргізу, бақ шаруашылығы 

және саяжай құрылысы үшін өзгертуге жол берілмейді) белгіленген талаптарға сәйкес 

келмеуі; 

      3) мемлекеттік қызмет көрсету үшін талап етілетін Кодекстің 49-1-бабының 5-тармағына 

сәйкес, келісім туралы сұранымға келісуші органдардың теріс қорытындысы болып 

табылады. 

Шағымды толыққанды және жан-жақты қарау мақсатында Департаментпен аудан 

әкімдігінің тиісті бөлімінде жоспардан тыс тексеру жұмыстары жүргізілді. 

Тексеру жұмыстарының нәтижесінде, «Жер учаскесінің нысаналы мақсатын өзгертуге 

шешім беру» мемлекеттік қызметін алу мақсатында білдірген өтініштерге аудан әкімдігі жер 

комиссиясы қорытындысының негізінде қызмет көрсетуден бас тартқаны анықталды. 

Дегенмен, аталған мәселе Қағиданың 18-тармағына сәйкес, қызмет көрсетуден бас 

тартуға негіз ретінде айқындалмаған. 

Алайда, Кодекстің 49-1) бабының 8-тармағына сәйкес, жер учаскесінің нысаналы 

мақсатын өзгерту туралы шешім жер комиссиясының қорытындысы негізінде қабылданады. 

Сонымен қатар, Қағиданың 13-тармағына сәйкес, жер қатынастары жөніндегі 

уәкілетті органның не сәулет және қала құрылысы саласындағы құрылымдық бөлімшенің 

жауапты орындаушысы өз құзыреті шегінде жер комиссиясының тиісті қорытындысы келіп 

түскен сәттен бастап 1 (бір) жұмыс күні ішінде көрсетілетін қызметті берушінің тиісті 

шешімін әзірлейтіндігі көрсетілген. 

Осыған байланысты, арызданушының өтініштері бойынша аудан әкімдігімен жер 

комиссиясының теріс қорытындыларына сәйкес қызмет көрсетуден бас тартылған. 

Дейтұрғанымен, Кодексте көрсетілген жер комиссиясының шешімін негізге алу, 

Қағиданың 18-тармағында қызмет көрсетуден бас тартуға негіз ретінде айқындалмағаны 

нормативтік құқықтық актілердің арасындағы қарама-қайшылықтың бар екенін көрсетіп 

отыр. 

Осылайша, аталған мәселе арызданушының өзіне тиесілі жерінің нысаналы мақсатын 

өзгертуге және кәсіпкерлікпен айналысуға бір жылдан астам уақыт бойы кедергі болған. 

Қорыта келгенде, билік тармақтарының мемлекеттік басқару жүйесіндегі өзара 

әрекеттестік тетіктерін жетілдіру арқылы, сонымен қатар қоғам мен  қоғамдық 

институттардың белсенді әрекеттерін кең көлемде қолданған жағдайда ғана, біз 

Қазақстанның экономикасын әлемдегі бәсекеге қабілетті дамыған елдердің заманауи 

экономикасының қатарына кіргізе аламыз.     
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1-СЕКЦИЯ 

ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР ЖӘНЕ ЖАРАТЫЛЫСТАНУ: МӘСЕЛЕЛЕР, 

ИДЕЯЛАР, ИННОВАЦИЯЛАР 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, 

ИННОВАЦИИ  

HUMANITIES AND NATURAL SCIENCES: PROBLEMS, IDEAS, INNOVATIONS  
 

 

ӘОЖ 37.03 

 

АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МҰРАСЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУ 

ЖАЙЫ 

 

Қалдыбек Бөлеев, 

педагогика ғылымдарының докторы, Халықаралық Тараз инновациялық 

институтының «Жалпы педагогика» кафедрасының профессоры 

Ләззат Бөлеева, 

педагогика ғылымдарының кандидаты, М. Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік 

университетінің доценті 

 

Аңдатпа. Мақалада А. Байтұрсыновтың педагогикалық мұрасының зерттелу жайы 

қазақ ғалым-педагогтарының зерттеу еңбектеріне ретроспективті талдау арқылы анықталған. 

Түйінді сөздер: А. Байтұрсыновтың педагогикалық көзқарасы, идеялары, мұрасы. 

Резюме. Проделав ретроспективный анализ научных работ казахских ученых-педагогов, 

в статье определено состояние исследованности педагогического наследия А. Байтурсынова, 

Ключевые слова: педагогические взгляды, идеи, наследие А. Байтурсынова. 

Summary. The article defines the state of research of the pedagogical heritage of A. 

Baitursynov, making a retrospective analysis of the scientific works of Kazakh scientists and 

teachers. 

Key words: pedagogical views, heritage of A. Baitursynov. 

 

Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының педагогикалық мұрасын зерттеу қажеттігін, оның 

қазақ педагогикасы ғылымының дамуына қосқан үлесі еліміздегі белгілі ғалым-педагогтар 

Қ.Б. Жарықбаев - А. Байтұрсыновтың ұлттық тәлім-тәрбие хақындағы еңбектері жөнінде; С. 

Қалиев - А. Байтұрсыновтың еңбектеріндегі педагогикалық көзқарастарын; К.Қ. Құнантаева - 

А. Байтұрсыновтың білім беру мәселесі туралы ой-пікірлерін; Ә. Табылдиев - А. 

Байтұрсынов – қазақ этнопедагогикасы ғылымының негізін қалаушы екендігін негіздеген 

мақалалары мерзімді педагогикалық басылымдар беттерінде өткен ғасырдың 90-шы 

жылдары көрініс тапты [1]. 

А. Байтұрсыновтың педагогикалық мұрасы осыдан бастап зерттеліп, нәтижесінде 

кандидаттық және докторлық диссертациялар қорғалғанын, олар монографиялар, жеке оқу 

және оқу-әдістемелік құралдар мен көптеген мақалалар болып жарық көргенін анықтадық. 

Енді сол зерттеулерге жеке-жеке талдау жасалық. 

А. Байтұрсыновтың педагогикалық мұрасы бойынша зерттеу жұмыстарды екі топқа 

бөліп қарастыру жөн сияқты. Біріншісі - А. Байтұрсыновтың педагогикалық мұрасын тікелей 

зерттеу нысанасы ретінде алып, қорғалған жұмыстар, ал екіншісі - А. Байтұрсыновтың 
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педагогикалық мұрасын әртүрлі педагогикалық зерттеу проблемасы тұрғысынан орындалған 

жұмыстар. 

Ең алғашқы зерттеу жұмысы А.С. Қыдыршаевтың «Ахмет Байтұрсыновтың әдістемелік 

мұрасы» [2] тақырыбына 1995 жылы қорғалған диссертациясы. 

Жұмыстың кіріспеде А. Байтұрсыновтың әдістемелік мұрасының көкейкестілігі 

дәлелденген. Бірінші тарау «А. Байтұрсынұлы әліппе, оқулықтарының әдістемелік негіздері» 

деп аталып, онда А.Байтұрсынұлына дейінгі ана тілін оқытуға байланысты мәселелерге шолу, 

оның әдіскер ғалым ретінде қалыптасуына өз кезеңіндегі әдістеме ілімінің әсері, әліппелері 

мен оқулықтарының жалпы сипаттамасы және оның әліппесі мен оқулықтарының 

әдістемелік негізі берілген. «А. Байтұрсынұлының ғылыми әдістемелік еңбектері» атты 

екінші тарауда А. Байтұрсынұлының әдістемелік еңбектерінің жазылу жайы, А. Байтұрсынов 

– қазақ тілін оқыту әдістемесінің іргетасын қалаушы және оның әдістемелік еңбектерінің 

бүгінгі оқыту ісімен сабақтастығы қарастырылған. 

Р.Б. Үсембаеваның «А. Байтұрсынов мұралары арқылы бастауыш сынып оқушыларын 

адамгершілікке тәрбиелеу» [3] тақырыбына орындалған жұмысы кіріспеден, екі тараудан 

және қорытындыдан тұрады. «Қазақстанда XX ғасырдың басындағы педагогикалық ой-

пікірлердің дамуы» атты бірінші тараудан А. Байтұрсыновтың педагогикалық көзқарасының 

қалыптасуына қоғамдық-тарихи жағдайлардың ықпалы ғылыми-педагогикалық тұрғыда 

сараланады және А. Байтұрсынов кезіндегі негізгі қаланған білім беру жүйесінің өзіндік 

ерекшеліктері ашылып көрсетілген. «А. Байтұрсыновтың педагогикалық мұралары арқылы 

бастауыш мектеп оқушыларын адамгершілікке тәрбиелеудің әдістемесі» атты екінші тарауда 

А. Байтұрсыновтың адамгершілікке мазмұндағы шығармаларын бастауыш сыныпта 

жүргізілетін пәндерде оқыту мүмкіндіктері қарастырылған. Сонымен қатар «Ахметтану» 

пәндік үйірмелерде, кітапхана жұмыстарында және «Ахмет поэзиясы» атты кештерді жүргізу 

арқылы оқушылардың рухани-құндылық қасиеттерін қалыптастыру мүмкіндіктері 

қамтылған. 

Б.И. Иманбекованың «А. Байтұрсыновтың тәлімдік ой-пікірлерін педагогикалық 

колледждердің оқу-тәрбие үрдісіне енгізудің жолдары» [4] тақырыбына орындаған 

кандидаттық диссертациясы кіріспеден, екі тараудан, бес тармақшадан және қорытындыдан 

тұрады. 

Кіріспеде А. Байтұрсыновтың тәлімдік ой-пікірлерінің көкейкестілігі дәлелденген. 

Бірінші «А. Байтұрсынов мұраларының ғылыми-педагогикалық негіздері» атты тарауда А. 

Байтұрсыновтың педагогикалық ой-пікірлерінің қалыптасуына ықпал еткен қоғамдық және 

саяси-әлеуметтік жағдайлар, А. Байтұрсыновтың Ы. Алтынсарин идеяларын жалғастыруы 

мен оның педагогикалық мұрасының зерттелу жайы, оның педагогикалық ой-пікірлері мен 

тәлімдік мүмкіндіктері ашылып көрсетілген. Ал «А. Байтұрсыновтың ой-пікірлерін оқу-

тәрбие үрдісіне енгізудің әдістемесі» атты екінші тарауда А. Байтұрсынов мұралары арқылы 

бастауыш сынып мұғалімдерін даярлаудың маңызы, оның педагогикалық мұрасы бойынша 

жасалған «Ахмет тағылымдары» атты арнаулы курс бағдарламасының мазмұны және 

тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың нәтижелері сапалы және сандық көрсеткіштермен 

берілген. 

Қ.Т. Ыбыраимжановтың «Ахмет Байтұрсыновтың бастауыш мектеп жайлы 

педагогикалық мұралары» [5] тақырыбын орындаған жұмысы кіріспеден, екі тараудан, бес 

тармақшадан және қорытындыдан тұрады. 

Кіріспеде  зерттеу тақырыбының көкейкестілігі дәлелденіп, «А. Байтұрсыновтың оқу-

ағарту және бастауыш мектепте білім беру мен ұрпақты тәрбиелеу жұмыстары жайлы ой-

пікірлері» атты бірінші тарауда оқу-ағарту жұмыстары жөніндегі патшалық Россияның 

саясатына А. Байтұрсыновтың көзқарасы, оның оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастырудағы 
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мектеп ұстаздары мен мектеп қажеттігі және оның мектепте оқу-тәрбие жұмыстарын ана 

тілінде ұйымдастыру жайында пікірлері баяндалған. Ал екінші тарау «А. Байтұрсыновтың 

бастауыш мектептің педагогикалық мәселелері жайлы мұралары және олардың қазіргі 

мектептегі ұласымы» деп аталып, онда А. Байтұрсыновтың бастауыш мектептегі білім 

мазмұнын анықтауға арналған оқу кітаптары мен оқулықтары және оның бастауыш 

мектептегі пәндерді оқыту мәселелері мен олардың қазіргі жағдайы анықталып, баяндалған.  

Б.С. Байменованың «Алашорда қайраткерлерінің педагогикалық мұрасы» [6] 

тақырыбын орындаған жұмысы кіріспеден, екі тараудан, алты тармақшадан және 

қорытындыдан тұрады. Кіріспеде Алашорда қайраткерлерінің педагогикалық мұрасын 

зерттеудің өзектілігі айқындалған. Бірінші тарау «Алаш қайраткерлерінің педагогикалық 

пікірлерінің қалыптасу, даму тарихы» деп аталып Алаш қайраткерлері, оның ішінде А. 

Байтұрсыновтың дүниетанымының қалыптасуына ықпал еткен әлеуметтік-экономикалық, 

қоғамдық жағдайлар, Қазақстандағы XIX ғасырдың екінші жартысы мен XX ғасырдың 

алғашқы ширегіндегі білім беру және А. Байтұрсыновтың педагогикалық көзқарасының 

қалыптасуының алғы шарттары анықталған. Жұмыстың «Алаш қайраткерлерінің 

педагогикалық мұрасы» атты екінші тарауында педагогика ғылымын қалыптастырудағы А. 

Байтұрсыновтың рөлі, оның еңбектерінің жалпы білім беретін мектеп процесіндегі бүгінгі 

көрінісі және А. Байтұрсыновтың педагогикалық идеяларын болашақ ұстаздардың даярлық 

үрдісіне ендіру жолдары анықталып, іске асыру барысы көрсетілген. 

А.Б. Мұратованың «XX ғасырдың 20-30-шы жылдарындағы қазақ жазушы-

педагогтарының шығармашылықтарындағы халықтық идеяның қоғамдық тәрбие берудегі 

тағылымы» [7] тақырыбына орындаған жұмысы кіріспеден, екі тараудан, төрт тармақтан 

және қорытындыдан тұрады. 

Бірінші тарау «XX ғасырдың 20-30-шы жылдарындағы қазақ жазушы-

педагогтарыныңхалықтық идеяға көзқарастары және оған ықпал еткен тарихи-қоғамдық 

алғышарттар» деп аталып, онда халықтық идеяның педагогика ғылымындағы мәні мен 

маңызы, қазақ жазушы-педагогтарының, оның ішінде А. Байтұрсынов шығармашылығында 

көрініс тапқан халықтық идеяға ықпал еткен тарихи-қоғамдық алғышарттар және оның 

шығармашылығындағы халықтық идеяның зерттелу жайы сөз болған. Ал «XX ғасырдың 20-

30-шы жылдарындағы қазақ жазушы-педагогтарының шығармашылықтарындағы халықтық 

идеяның мазмұндық тағылымы» атты екінші тарауда Ахмет Байтұрсынов 

шығармашылығындағы халықтық идея – ұлттық білім беру жүйесінің негізі және оның 

шығармашылығындағы халықтық идеяның оқушыларға қоғамдық тәрбие беруде пайдалану 

іс-тәжірибесі баяндалған. 

Н.А. Мухамединованың «Жиырмасыншы ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының 

мұраларындағы ұлттық құндылықтар негізінде оқушыларды отансүйгіштікке тәрбиелеу» [8] 

тақырыбына орындаған диссертациялық жұмысы кіріспеден, екі тараудан, жеті тармақшадан 

және қорытындыдан тұрады. Кіріспеде ұлттық құндылықтың мәні, қазақ зиялыларының 

мұраларындағы ұлттық құндылықтарды оқушыларға отансүйгіштік тәрбие берудегі 

өзектілігі негізделген. Бірінші тарау «Жиырмасыншы ғасырдың басындағы қазақ 

зиялыларының мұраларындағы ұлттық құндылықтар негізінде оқушыларды отансүйгіштікке 

тәрбиелеудің теориялық негіздері» деп аталып, онда А. Байтұрсыновтың мұрасындағы 

ұлттық құндылықтар – оқушыларды отансүйгіштікке тәрбиелеудің құралы және сол 

құндылықтар негізінде оқушыларды тәрбиелеудің құрылымдық-мазмұндық моделі 

жасалынған. Ал екінші «Қазақ зиялыларының мұраларындағы ұлттық құндылықтар негізінде 

оқушыларды отансүйгіштікке тәрбиелеудің әдістемесі» атты тарауда А. Байтұрсынов 

мұраларының оқу-тәрбие үрдісінде пайдаланылу жайы, оның мұрасындағы ұлттық 

құндылықтар негізінде оқушыларды отансүйгіштікке тәрбиелеуді ұйымдастыру, 
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факультативтік сабақтарда және сабақтан тыс іс-шаралар арқылы оқушыларды 

отансүйгіштікке тәрбиелеу жолдары қарастырылған. 

А.К. Асаубаеваның «Саяси қуғын-сүргін құрбандары болған қазақ зиялыларының 

педагогикалық көзқарастары (1930-1938 жж.)» [9] тақырыбында қорғаған диссертациялық 

жұмысы кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан тұрады. 

Жұмыстың «Саяси қуғын-сүргіннің құрандары болған қазақ зиялыларының 

педагогикалық ой-пікірлерінің қалыптасуы» атты бірінші тарауында А. Байтұрсыновтың 

дүниетанымының қалыптасуына ықпал еткен сол кезеңдегі әлеуметтік-экономикалық және 

тарихи-қоғамдық жағдайлар, халыққа білім беру, мектеп ісі, тәлім-тәрбиелік ой-пікірдің 

даму жағдайына сипаттама берілген. Ал «Саяси қуған-сүргін болған қазақ зиялыларының 

педагогикалық мұралары» атты екінші тарауда А. Байтұрсынов оқулықтарының педагогика 

ғылымы үшін маңызы айқындалып, оның педагогикалық көзқарастарын орта және жоғары 

оқу орындарының оқу үрдісіне ендіру мәселесі қарастырылған. 

А.Н. Ильясова өзінің «Проблемы развития педагогической теории Казахстана (1900-

1960 гг.)» [10] тақырыбына орындаған докторлық диссертациясында Қазақстанда оқыту 

және тәрбие теорияларының қалыптасуы мен дамуына А. Байтұрсыновтың педагогикалық 

көзқарасының ықпалын оның оқулықтары, оқу құралдары мен мақалаларын талдау жасай 

отырып, нақты көрсеткен. 

Ахмет Байтұрсынұлының шығармашылығын қазақ этнопедагогикасы ғылым 

тұрғысынан зерттеп, оның елімізде ұлттық тәлім-тәрбиенің негізін қалаушы болғандығын 

көрсететін бірнеше ғылыми зерттеу жұмыстары қорғалғанын анықтадық [11]. Мысалы, С. 

Қалиевтің «Қазақтың халықтық тәлім-тәрбиесінің ғылыми-педагогикалық негіздері» [12] 

тақырыбына 1996 жылы қорғаған докторлық диссертациясында және «Қазақ 

этнопедагогикасының теориялық негіздері мен тарихы» [12] атты монографиясының «Қазақ 

этнопедагогикасының қалыптасып даму кезеңдері» тарауларында Ахмет Байтұрсыновтың 

педагогикалық көзқарастары мен ағартушылық қызметі туралы айта келіп, профессор: 

«Қорыта келе айтарымыз, XX ғасырдың басындағы қазақ зиялыларының ең ірі, ең беделді 

қолбасшы-көсемі А. Байтұрсыновтың қазақ ғылымы мен мәдениетіне, оның ішінде ұлттық 

педагогика мен оқу-ағарту ісіне сіңірген орасан зор еңбегінің тарихтан өшпес орын алатын 

бүгінгі демократия мен әділеттілік салтанат құрған дәуірде өмір шындығы дәлелдеп отыр» 

деп бағалаған [169 б.]. 

Қ. Бөлеевтің «Болашақ мұғалімдерді оқушыларға ұлттық тәрбие беруге дайындаудың 

теориясы мен практикасы» [13] тақырыбына 2002 жылы қорғаған докторлық 

диссертациясының бірінші «Болашақ мұғалімдерді оқушыларға ұлттық тәрбие беруге 

дайындаудың теориялық негіздері» атты бөлімінде «Қазақ ағартушы-педагогтарының 

оқушыларға ұлттық тәрбие және оған болашақ мұғалімдерді дайындау туралы ой-

пікірлерлері» тармақшасында А. Байтұрсыновтың еңбектеріндегі ұлттық тәрбие беру және 

оған болашақ мұғалімдерді дайындау туралы ой-пікірлерін: «Ол өзінің оқушыларға ұлттық 

тәрбие беру, оған болашақ мұғалімдерді дайындау туралы «Қазақ» газетінде жариялаған 

мақалаларында, «Тіл туралы», «Әдебиет танышқыш», «Баяншы», «Тіл ашар», «Әліпби», 

«Сауат ашқыш», «Әліппе астар», «Оқу құрал» т.б. еңбектерінде жан-жақты айтып, өзі 

тікелей іске асырып отырды. ... Сонымен, А. Байтұрсынов өзінің ағартушылық қызметі мен 

педагогикалық көзқарастарында ұлттық тәрбиені кеңінен наситтап, оны нақты іске асыру 

жолында бар өмірін арналған ғұлама ұстаз, халық педагогы болған екен деп қорытындылауға 

толық болады» деген [12-13; 16-17 б.]. 

Ә. Табылдиев «Қазақ этнопедагогикасын оқытудың дидактикалық негіздері» [14] 

тақырыбына қорғаған докторлық диссертациясының екінші «Қазақ этнопедагогикасының 

методологиялық негіздері» тарауындағы «Жазу мәдениетіндегі этнопедагогикалық ойлардың 
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тарихы – зерттеудің әдіснамалық арқауы» тармақшасында, автор былай деп 

қорытындылаған: «Ахмет Байтұрсынов қазақтың халық педагогикасын жан-жақты зерттеп, 

қазақ этнопедагогикасын негізін қалады, ұлттық білімнің шамшырағы болды. Қазақ 

этнопедагогикасының бір саласы этнопедагогикалық ойлар тарихында үлкен орын алатын 

Ахмет Байтұрсыновтың ғылыми-педагогикалық еңбектерінің ұлттық ерекшеліктері мол, 

этнопедагогикалық мәні зор» [196 б.]. 

Т.Р. Әбдіқадырованың «Алаш қайраткерлерінің педагогикалық мұралары негізінде 

ұлттық тұлға қалыптастыру» [15] тақырыбына қорғаған докторлық диссертациялық  

жұмысының «Алаш қайраткерлерінің педагогикалық мұралары негізінде ұлттық тұлға 

қалыптастыру тұжырымдамасы» атты үшінші тарауында Ахмет Байтұрсыновтың ұлттық 

тұлға қалыптастыру жөніндегі идеялары туралы айта келіп, ол: «А. Байтұрсынов ұрпағының 

шынайы адам болуын, ол үшін оның бойына ұлттық қасиеттерді, ұлттық мәдениеті сіңіріп 

тәрбиелеу керектігін негіздеген ғалым. Оның идеясы мен саясаты – халқыны қалтқысыз 

қызмет ететін ұлттық қасиеті бар жас ұрпақ тәрбиелеу еді» [24 б.] деп қорытындылаған. 

С.Қ. Әбілдинаның «Қазақстанда оқушыларға этномәдени білім берудің қалыптасуы мен 

дамуы» [16] тақырыбына қорғаған докторлық диссертациясының «Қазақстанда этномәдени 

білім берудің XX ғасырдың 20-90 жылдары қалыптасу кезеңі» тармақшасында, автор былай 

депті: «Ұлы педагог-ғалым Ахмет Байтұрсыновтың ұстанған идеясы – қазақ халқының 

ұлттық санасын ояту, тұрмыс-тіршілігін жақсарту, ол үшін халықты жаппай сауаттандыру, 

оқыту керек екенін айтып, өзінің ұлттық идеясын насихаттайды» [125 б.]. 

Г.Р. Бахтиярованың «Қазақ халқының дәстүрлі педагогикалық мәдениеті (Тарих. 

Теория. Практика)» [17] тақырыбына орындаған докторлық диссертациясының «Қазақ 

халқының дәстүрлі педагогикалық мәдениетінің тарихнамасы» атты бірінші тарауының 

бесінші «Қазақ халқының дәстүрлі педагогикалық мәдениеті – ағартушылар мен қоғам 

қайраткерлері шығармашылығының арқауы» тармақшасында, автор: «Ахмет 

Байтұрсынұлының әр саладағы ғылыми ізденістерінің он бойы ұлттық мүддеге негізделген 

озық идеяларға толы. Сонымен біз жоғарыда келтірілген талдаулар негізінде А. 

Байтұрсынұлының қоғамдық-ағартушылық еңбектерінен қазақ даласында туған халқының 

болмысына тән ұлттық білім беру жүйесінің қалыптасуына зор үлес қосқан, ірі қоғам 

қайраткері, ұлағатты ұстаз тұлғасын танимыз» деп қорытындылаған [163, 166 бб.]. 

Л.Н. Ибраимованың «Қазақ этнопедагогикасындағы отбасылық тәрбие» [18] 

тақырыбына қорғаған кандидаттық жұмысы кіріспеден, екі тараудан және қорытындыдан 

тұрады. Кіріспеде зерттеудің көкейкестілігі дәлелденген. Бірінші тарау «Қазақ 

этнопедагогикасындағы отбасылық тәрбиенің теориялық негіздері» деп аталып, онда қазақ 

ағартушылары мен ағартушы-педагогтарының, оның ішінде А. Байтұрсыновтың отбасылық 

тәрбие туралы ой-пікірлері мазмұндалған. Ал екінші «Қазақ халқының отбасылық 

тәрбиесінің мазмұны және оны мектепте іске асыру әдістемесі» атты тарауда А. Байтұрсынов 

шығармашылығындағы отбасылық тәрбие туралы ой-пікірлерін мектепте арнайы бағдарлама 

бойынша іске асыру әдістемесі, тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың нәтижелері 

шығарылған. 

Сонымен, Ахмет Байтұрсынұлының педагогикалық және этнопедагогикалық мұралары 

қазақ ғалым-педагогтарының көкейкесті зерттеу проблемасы болғанын, оның елімізде 

ұлттық білім берудің мазмұнын жасағанын, оны мектептің оқу-тәрбие үрдісіне ендіргенін, 

сондықтан ол – қазақ ұлттының «Ұлы ұстазы» екенін дәлелдейді. 
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ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ТЕРМИНДЕРДІ ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ ҚОЛДАНУ БАРЫСЫНДА  

ОРЫН АЛЫП ОТЫРҒАН КЕЙБІР ПРОБЛЕМАЛАР 

 

Баярисов Р.У. – философия және саясаттану кафедрасының аға оқытушысы,  

М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті 

 

Аңдатпа: Мақалада философиялық терминдерді қазақ тілінде қолдану барысында 

орын алып отырған қателіктер мен кемшіліктерге байланысты проблемалар жайлы 

айтылады. Ол проблемалардың нақты көрінісі ретінде философиядан қазақ тілінде шыққан 

оқулықтар мен оқу құралдарында қолданылған, аудармалары ғылыми жұртшылық арасында 

пікір таласын тудыратын кейбір философиялық терминдерге талдау жасалады. 

Түйінді сөздер: философиялық терминдер, иррационализм, гуманизм, неоплатонизм, 

бейсаналық, текті адам, аса күшті адам, революция, төңкеріс. 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы, связанные с имеющими место 

ошибками и недостатками при применении философских терминов на казахском языке. В 

качестве конкретных проявлений этих проблем дается анализ некоторым философским 

терминам, примененные в учебниках и учебных пособиях, вышедшие в печать по философии 

на казахском языке и перевод которых вызывает спор среди научной общественности. 

Ключевые слова: философские термины, иррационализм, гуманизм, неоплатонизм, 

бессознательное, благородный муж, сверхчеловек, революция, переворот. 

Annotation: The article deals with the problems associated with significant errors and cases 

of using terms in the Kazakh language. As specific cases of problems, an analysis is given of some 

philosophical terms used in textbooks and reference books published in the press on philosophy in 

the Kazakh language, and the translation affects disputes in the scientific community. 

Key words: philosophical terms, irrationalism, humanism, neoplatonism, unconscious, 

noble husband, superman, revolution, coup. 

 

 Еліміз тәуелсіздік алған 1991 жылдан бастап ерекше көңіл бөлініп, қолға алынған 

өзекті мәселелердің бірі – қазақ тілінің қолдану аясын кеңейтіп, оны жан-жақты дамыту 

мәселесі болды. Бұл мәселенің ауқымында ғылымның түрлі салаларында қолданылып келген 

әралуан терминдердің қазақша баламасын тауып, айналымға енгізу күн тәртібінде тұрды. 

Айтылған өзекті мәселені қарастырудан басқа да қоғамдық ғылымдар қатарында тұрған 

философия ғылымы да шет қалған жоқ. Бұл бағыттағы алғашқы қадам – белгілі қазақ 

философтарының 1991 жылы бірлесіп жазуымен дүниеге келген «Философия» оқу құралы 

болды. Философия ғылымының докторы, профессор Д. Кішібековтың бас редакторлығымен 

«Рауан» баспасынан шыққан бұл кітапты жазуға сол кездегі белгілі философ ғалымдар А. 

Қасымжанов,  Ж. Әбділдин, Ә. Нысанбаев, Ә. Тұрғымбаев, А. Қасабеков, Ғ. Ақмамбетов, Қ. 

Әбішев, М. Әженов, М. Орынбеков, Ж. Молдабеков, М. Хасанов және тағы да басқа бірқатар 

авторлар атсалысқан болатын [1, 4-5б.] 

 Әрине, еліміздің тәуелсіздік алуымен басталған бұл игі істің қажеттілігінде ешқандай 

дау жоқ. Бірақ, ізгі мақсатпен басталған бұл игі істі жүзеге асыру барысында өкінішке орай, 

кейбір сәйкессіздіктер де орын алып жатты. Осы кезге дейін философиялық терминдерді 

қазақшаға аудару ісінде кейбір олқылықтар мен оғаш аудармалар, бір терминді әр 

авторлардың түрліше аударулары орын алып жатқандығы жасырын сыр емес. Бұл жағдай өз 

кезегінде философияның қазақ тіліндегі бірыңғай категориялық аппаратының, бірыңғай 

философиялық терминдердің қалыптасуына, қорыта айтқанда, философияның қазақ тілінде 

дамуына өз әсерін тигізетіндігі даусыз. 

 Сөз орайы келгенде айта кету қажет, Қазақстанда кеңес дәуірі кезінде философия 

ғылымы негізінен орыс тілінде дамыды. Философия ғылымының мамандары жоғары оқу 
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орындарында орысша оқып дайындалды және ғылыми зерттеулер де орысша жүргізіліп, 

зерттеу нәтижелері де орыс тілінде қорғалды. Сондықтан да болар, еліміз тәуелсіздік алған 

алғашқы жылдары философия бойынша қазақ тілінде жазылған оқу құралдары мен 

оқулықтарда философиялық терминдерді қазақ тілінде жазуда сөздің мағынасын дәл және 

анық жеткізе бермейтін бірқатар сәйкессіздіктер мен кемшіліктер де орын алып жатты. 

Мұндай жағдайдың туындауының бір себебі, бастапқы кезде орыс тіліндегі философиялық 

терминдердің қазақ тіліндегі баламасын іздестіру барысында орын алған қателіктер болды 

деп айтуға болатын сияқты. Әрине, мүмкіндігі болса философиялық терминдердің мазмұнын 

қазақ тілінде дұрыс және дәл жеткізетін сөздерді тауып қолданған абзал. Бірақ, ондай 

терминдердің баламасы табылмаған жағдайда, ойдан термин құрастырудың орнына 

халықаралық деңгейде қолданылып жүрген философиялық терминдерді сол бұрынғы 

күйінде қалдырып, қолдана берген дұрыс болар еді деп санаймыз. 

 Аударуды қажет етпейтін халықаралық терминдер қатарына философиялық 

бағыттардың атауларын жатқызуға болады. Мәселен, ондай философиялық терминдердің 

қатарында ғылыми жұртшылыққа кеңінен мәлім материализм, идеализм, агностицизм, 

эмпиризм, рационализм, мистицизм, неоплатонизм, реализм сияқты философиялық ілімдер 

мен бағыттардың  атауларын жатқызуға болады. Егер осы аттары аталған философиялық 

бағыттарды міндетті түрде қазақ тілінде жазу керек деген қағиданы басшылыққа алар 

болсақ, онда материализмді – материяшылдық, идеализмді – идеяшылдық, агностицизмді – 

танымды теріске шығарушылық, эмпиризмді – тәжірибешілдік, реализмді – шындықшылдық 

деп аудару керек болар еді. Бірақ мұндай аудару сол аталған философиялық бағыттардың 

мән-мағынасы мен сипатын дұрыс жеткізген болар ма еді? 

 Д. Кішібеков пен Ұ. Сыдықовтың авторлығымен шыққан «Философия» оқулығында 

«иррационализм» бағыты қазақша «санасыздық» [2, 62 б.] және «ақылды еместік» [2, 65 б.] 

деп аударылған екен. Әрине, иррационализм бағытын бұлайша атау қарастырылып отырған 

философиялық бағыттың мазмұны мен сипатын студенттерге түсінікті етіп жеткізу 

мақсатынан туындаған болуы мүмкін. Ал 2004 жылы шыққан «Мәдени-философиялық 

энциклопедиялық сөздікте» «гуманизм» термині «гумандылық» деп аударылған  [3, 92 б.]. 

Кейбір оқытушылардың өздерінің философиядан сабақ беру практикасында III-IV 

ғасырларда Рим империясында Платон ілімінің қайта жаңғыруы негізінде пайда болған 

«неоплатонизм» бағытын «жаңа платоншылдық» деп атап жүргендігі мәлім. Біздің пікіріміз 

бойынша, философиялық және қоғамдық-мәдени ілімдер мен бағыттардың  атауын 

қазақшаға аудармай-ақ, сол халықаралық термин ретінде қолданыстағы нұсқасын қалдырған 

дұрыс сияқты.   

Сонымен қатар, жоғарыда аталған «Философия» оқулығында Зигмунд Фрейдтің 

психоанализ теориясын қарастыру барысында «бессознательное» термині де 

«иррационализм» термині сияқты «санасыздық» және «ақыл еместік» деп аударылған [2, 65 

б.]. Дегенмен де уақыт өте келе «бессознательное» терминінің мазмұнын қазақ тілінде 

неғұрлым дәлірек және дұрыс жеткізетін баламасын тауып қолданған ғалымдар болды. Атап 

айтқанда, Ж. Алтай, А. Қасабек, Қ. Мұхамбетәлидің алғаш рет 1999 жылы жарық көрген 

«Философия тарихы» кітабында «бессознательное» термині «бейсаналық» деп аударылған 

[4, 158 б.]. Философиядан одан кейін кітап жазған басқа авторлар да өздерінің еңбектерінде 

«бессознательное» терминін «бейсаналық» деп беріп жүр. Атап айтар болсақ, 2014 жылы Ж. 

Мейір мен Б. Оразалиевтың авторлығымен шыққан «Философия» оқу құралында да 

қарастырылып отырған «бессознательное» термині «бейсаналық» деп берілген [5, 173 б.]. 

Қазақша аудармасы түрліше беріліп жүрген терминдердің бірі – Ежелгі Қытай 

философиясындағы Конфуций ілімінде кездесетін «цзюнь-цзы» термині. Қытайдың «цзы» 

сөзі түрлі мағынада аударылуы мүмкін және ол «ұстаз», «адам» және «ер кісі» деген 

мағыналар береді. Бұл термин орыс тілінде «благородный муж» [6, 34 б.] деп берілген. Ж. 

Алтай мен А. Қасабектің «Философия тарихы» кітабында бұл термин «текті адам» [7, 15 б.] 

деп аударылған. Ал Т.Х. Ғабитовтың құрастыруымен шыққан «Мәдениеттану» кітабында 
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бұл сөз «Жетілген адам» және «Қайырымды ер» [8, 101 б.] деп екі түрлі нұсқада берілген. Ал 

егер «қайырымды» сөзін орысшаға қайта аударатын болсақ, онда «добрый», «милосердный» 

деген сөздер шыққан болар еді. Біздің пікіріміз бойынша қазақша «текті адам» сөзі орыстың 

«благородный муж» сөзінің мазмұнын қазақтың дәстүрлі ойлау жүйесіне сай толығырақ 

береді және қытайдың «цзюнь-цзы» терминінің мазмұнын да дұрыс жеткізеді.  

 Қазақ тілінде әр түрлі нұсқада аударылып жүрген сөздердің бірі – Фридрих Ницшенің 

философиялық іліміне қатысты «сверхчеловек» термині. Бұл сөзді қазақ авторларының 

кейбіреулері «асқан адам» [5, 164 б.] деп аударып жүр. Шындығын айту керек, бұл аударма 

дәстүрлі дағдыға сай қазақша ойлап, қазақша сөйлейтін адамдар үшін онша түсініксіз әрі 

сәтсіз аударма болып саналады. Әдетте бұл сөз қазақ тілінде адамның белгілі бір жастан 

асқандығын, немесе сапарға шыққан кісінің белгілі бір жерден, межеден асқандығын білдіру 

үшін қолданылады. Ал Ж. Алтай мен А. Қасабектің «Философия тарихы» кітабында аталған 

термин «аса күшті адам» [7, 211 б.] деп аударылған. Бұл келтірілген аудармаға байланысты 

біздің пікіріміз бойынша «аса күшті адам» термині «асқан адам» сөзінен гөрі Фридрих 

Ницшенің философиялық іліміндегі айтылмақ болған ойдың мағынасын дәлірек жеткізіп 

тұрған сияқты. 

 Ғылыми жұртшылық арасында үлкен талас тудырып жүрген аударманың тағы бірі – 

тек философияда ғана емес, сонымен қатар тарих, саясаттану, мәдениеттану, әлеуметтану 

сияқты қоғамдық ғылымдарда да кеңінен қолданыста болатын «революция» терминінің 

аудармасы. «Революция» сөзіне алғаш рет өзі ұйымдастырып бастырған әйгілі 

«Энциклопедиясында» түсінік берген белгілі француз философы Дени Дидро болатын. Рас, 

ХХ ғасырдың бас кезінде қазаққа белгісіз әрі түсініксіз «революция» сөзін жұртқа 

түсініктірек болу үшін қазақ зиялыларының өкілдері «төңкеріс» деп қолданып жүрді. Бірақ 

«төңкеріс» сөзі «революция» сөзінің мағынасын толық жеткізбейтіндігін мойындау қажет. 

Сол себептен де болар, Кеңес үкіметі орнағаннан кейін біраз уақыт өткен соң қазақ тілінде 

«революция» сөзі қолданыла бастаған болатын. Еліміз 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін 

«революция» сөзін бастапқы кезде қолданғанына қарай қайтадан «төңкеріс» деп пайдалану 

бірте-бірте орын ала бастады. Рас, академиялық басылымдарда әлі де болса «революция» 

сөзі қолданысқа ие. Атап айтар болсақ, Ш.Ш. Уәлиханов атындағы Тарих және этнология 

институтының дайындауымен басылып шыққан «Қазақстан тарихы (көне заманнан бүгінге 

дейін)» атты бес томдық басылымның 4-ші томында 1917 жылғы Қазан революциясы жайлы 

жан-жақты қарастырылады [9, 118 б.]. Егер бұл мәселеге байланысты өз ойымызды айтар 

болсақ, «төңкеріс» сөзі орысшаға «переворот» деп аударылады және ол белгілі бір 

мемлекеттегі биліктің бір билеуші топтан басқа бір топтың қолына көшуін ғана білдіреді. 

Мұндай «төңкеріс» кезінде қоғам өмірінде айтарлықтай, елеулі өзгерістер бола қоймайды. 

Ал «революция» сөзі тура мағынасында «дәурені өткен қоғамдық және саяси құрылысты 

жоюға және жаңа прогрестік қоғам орнатуға әкеліп жеткізетін, қоғам өміріндегі түбірлі 

өзгеріс» [10, 538 б.]. Мәселен, оған Қазан революциясын мысалға келтіруге болады. 

Сонымен қатар «революция» сөзі ауыспалы мағынасында «прогрессивті дамытуға ықпал 

жасайтын әрекет» [10, 538 б.]. Оған мысал ретінде мәдени революцияны, ғылыми-

техникалық революцияны айтуға болады.  

 Қорыта айтқанда, қарастырылып отырған мәселелер философиялық терминдерді 

қазақ тілінде бірыңғай түрде қолдану үшін оларды бір жүйеге келтіру қажеттігін көрсетеді. 

Бұл маңызды істі орындау үшін еліміздегі философтар қауымдастығының бірлесіп жоспарлы 

түрде ұйымдасып жұмыс істеу қажеттігі қазіргі күн тәртібінде тұрған өзекті міндет болып 

табылады. 
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Аңдатпа: Мақалада Наурыз мейрамын мерекелеудің қазақ халқының өмір сүру және 

шаруашылық жүргізу дәстүрімен байланысы, оны мерекелеу барысында орындалатын түрлі 

әдет-ғұрыптар мен салт-дәстүрлер, олардың рухани-адамгершілік мазмұны мен жастарды 

ізгілікке тәрбиелеудегі маңызы, қазіргі кездегі өзектілігі қарастырылады. 

Түйінді сөздер: Наурыз мейрамы, көктем, қазақ халқы, ұлттық салт-дәстүрлер мен 

әдет-ғұрыптар, дастархан, наурыз көже, бата, тілек, өскелең ұрпақ. 

Аннотация: В статье рассматриваются взаимосвязь празднования Наурыз с образом 

жизни и способами ведения хозяйства казахского народа, различные обряды, обычаи и 

традиции, совершаемые при праздновании Наурыз, их духовно-нравственное содержание и 

значение при нравственном воспитании подрастающего поколения, а также их актуальность 

в современном обществе  
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Annotation: The article discusses the relationship of the celebration of Nauryz with the way 
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significance in the moral education of the younger generation, as well as their relevance in modern 
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 Наурыз – қазақ халқының ежелден қастерлеп, киелі санап келген дәстүрлі мерекесі. 

Сол себепті де қазақтар бұл мерекені «әз-Наурыз» деп атайтын болған. Наурыз мейрамын 
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түркі халықтары ежелгі дәуірден бері мерекелеп келеді. Осы мейрамның бастауына үңілер 

болсақ, оның халқымыздың ежелден, ғасырлар бойы жалғасып келе жатқан өмір сүру және 

шаруашылық жүргізу дәстүрімен тығыз байланысты екендігін аңғарамыз. Ата-бабаларымыз 

үшін бұл мезгіл – қыстауда суық қысты өткізген соң, күн жылынып, жерге шөп шығып 

көгеретін, малдың аузы көкке тиетін әрі төлдейтін,  жұрт жайлауға көшіп, тұрмыс 

жағдайлары жақсаратын кез. Қысқаша түрде айтар болсақ, малдың аузы шөпке, жұрттың 

аузы сүт пен айранға жетіп, елдің ырыс пен құт-берекеге бөленетін кезі. Қазақ халқы наурыз 

айын ерекше қастерлеп, ежелгі дәуірден бері «жыл басы» деп атап келеді. «Бұл айда туылған 

баланың аты да «Наурызбай», «Наурызгүл» деп қойылған» [1, 256 б.]. 

   Кез келген ұлттық мейрам – ұлттық сана-сезімнің бір көрінісі, тіпті оны 

ұлттық идеямен сарындас деп айтуға да болады. «Сол себепті де Алаш арыстары Наурызды 

барынша насихаттап, елін езгіден алып шығып, ұлтының рухын көтермекші  болды [3, 21 б.]. 

Мәселен, Ахмет Байтұрсынұлы Наурыз мейрамы жайлы былай деп жазады: «Наурыз – 

қазақша жыл басы. Бұрынғы кезде һәр елде наурыз туғанда мейрам қылып бас асып, қазан-

қазан көже істеп, ауылдан ауылға, үйден үйге жүріп, кәрі-жас, қатын-қалаш бәрі де мәз 

болып, көрісіп, араласып қалушы еді. Бұл кезде ол ғұрып қазақ арасында қалып бара жатқан 

секілді, құты наурыздың қай айда, қай күні болуы хақында һәр түрлі сөйленеді. Біреулер 

наурыз марттың бірінде, екіншілері тоғызында келеді деседі, һәр жұрттың белгілі күнде жаңа 

жылы туады. Ескі жыл бітіп, жаңа жыл басталғанда: «Жаңа жыл қайырлы болсын! Жаңа жыл 

нәсіп болсын!» деп құттықтасады, ол күнді мейрам қылып, шаттықпен өткізеді» [4, 14 б.]. Ал 

Міржақып Дулатұлы болса Наурыз мейрамы жайлы мынадай ой білдіреді: «Мұсылман 

жұрттарына ортақ, жылына екі рет келетін Ораза, Құрбан айттарын есепке алмағанда, бізде 

жалғыз мейрам бар, ол – Наурыз. Наурыз қазақтың шын мағынасындағы ұлт мейрамы. ... 

Наурызды біздің қазақтың мейрам етуі айрықша сыйымды, артықша дәлелді. Неге десеңіз, 

наурыздың (марттың) ескіше 9-да, жаңаша 22-інде күн мен түн теңеледі, қыс өтіп, жаз жетіп, 

шаруа кенеледі. Қыс бойы ақ кебінін жамылып өлім төсегінде жатқан табиғаттың, жанды-

жансыздың тірілуі кімнің болса да көңіліне шаттық беретіні анық болса, тіршілік жағынан 

қыстың өтуіне, жаздың жетуіне қазақтан артық тілектес, қазақтан артық қуанатын ел жоқ 

деуге сияды» [5, 302 б.]. 

Кеңестік дәуір кезінде Наурыз мейрамы 1926 жылға дейін мерекеленіп келді. Наурыз 

қазақ халқының ежелден келе жатқан салт-дәстүрлік мерекесі бола тұрса да, кеңес 

дәуіріндегі коммунистік идеологияның ұстанымдарын іске асыру барысындағы асыра 

сілтеушіліктің кесірінен 1926 жылдан бастап «оны тойлауға діни мейрам есебінде  тойлауға 

тыйым салынып келді» [1, 256 б.].  Мұндай орашолақ, орынсыз пкірге қарсы қазақтың 

белгілі ақыны Мағжан Жұмабаев «Қазақтың Наурызы – дін мейрамы емес, тұрмыс мейрамы, 

шаруашылық мейрамы» [1, 256 б.] деп, өз пікірін білдірген болатын. Содан кейінгі уақытта 

Наурыз мейрамы республикамыздың кейбір аймақтарында жасырын түрде тойланып келді, 

ал кейбір өңірлерде ұмытыла бастады. Сонымен, Наурыз  кейде «ескіліктің сарқыншағы», 

кейде «діни мейрам» деген айдар тағу мен жалған жалаға ұшырап, жалпы халықтық деңгейде 

мерекеленуден қалды. Тек 1988 жылғы көктемде ғана Алматы қаласында Наурыз мейрамы 

ашық, ресми түрде тойланды. Айта кету қажет, Наурыз мейрамының осылай ашық түрде 

тойлануына сол кездегі Қазақстан Коммунистік партиясы Орталық Комитетінің идеология 

жөніндегі хатшысы Өзбекәлі Жәнібеков өзінің азаматтық ұстанымы және қоғамдық 

қайраткерлігімен үлкен үлес қосты. Осылайша Наурыз мейрамы ХХ ғасырдың тоқсаныншы 

жылдарынан елімізде ашық және еркін атап өтіле бастады және барлық өңірлерде кең қолдау 

тауып, қазақ халқының ұлттық салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпын жаңғыртудың бастауына 

айналды. 

Ахмет Байтұрсынұлы «Наурыз – парсы сөзі. Бұл қазақша айтқанда «жаңа күн» деген 

сөз» [1, 255 б.] деп жазады. Себебі наурыз айының 21-інен  22-сіне ауысар күні күн мен түн 

теңеседі. Дәл сол күннен бастап күн ұзара түседі, ауа райы жылынып, көктемнің жылы лебі 

сезіле бастайды. «Сол себеппен наурыз жыл басы болып саналған» [1, 256 б.]. Соған 
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байланысты Наурыз мейрамы ежелден келе жатқан дәстүр бойынша наурыздың 22-сінде 

мерекеленіп, атап өтіледі. Қазақ халқы осы күнді аса қастерлі күн санап, «Ұлыстың ұлы 

күні» деп дәріптейтін болған. «Наурыз күні халық таза киініп, бірін-бірі құттықтап, қуаныш 

дастарханын мол жаяды. «Ұлыс құтты болсын!», «Ақ мол болсын!», «Төрт тұлік ақты 

болсын!» деген сияқты тілектер айтылады» [1, 256 б.] 

Дәстүр бойынша, мейрамдағы дастарханның басты тағамы әрі ажырамас басты белгісі 

– наурыз көже болып табылады. «Наурыз көже азықтың жеті түрінен жасалады. Жеті түрлі 

азық халықтық дәстүрден шыққан. ... Қазақ тіліндегі жеті ата, жеті қазына, жеті қат жер, жеті 

қарақшы, жеті түн, «жеті жарғы» т.б. тұрақты тіркестер халықтың ежелгі наным-

сенімдерінен, мифологиялық, астрологиялық түсініктерінен туған. Сондықтан кей жерлерде 

наурыз көженің құрамы өзгергенмен, ондағы азық-түліктің жеті түрі болуы мұқият 

сақталған» [2, 672 б.] Наурыз көже тары, бидай, күріш, ет, сүт, тұз, су және тамаққа 

қолданылатын басқа да тағамдардан жасалады және әр отбасы өздері дайындаған наурыз 

көжеден көршілерге, мейрамдап келген қонақтарға, ағайын-туыстарға дәм татқызады. 

Наурыз көжеге сонымен қатар қыстан қалған қазы, сүрленген ет, шұжық сияқты сыйлы 

қонақтарға арнап сақталған сыбағалы дәм-тұздар да қосылады. «Наурыз көже – ежелгі 

жомарттық, қонақжайлылық, кеңпейілділік сияқты бағалы дәстүрлердің бірі  – дәм 

татырудың көркем көрінісі ретінде қалыптасқан» [1, 257 б.]. 

Наурыз мейрамының өскелең ұрпақ үшін өнеге боларлық басты әрі баға жетпес 

құндылығы – халқымыздың рухани болмысын, рухани мәдениетін байытуында деп айтуға 

болады. Наурыз мерекесі кезінде жақын адамдар, туған туыстар бір-бірінің қателіктері мен 

артық кеткен ағаттықтарын кешіріп, бір-бірімен татуласып жарасады, бір-біріне ізгі тілектер 

айтып, аяғы көңіл көтеретін ойын-күлкі, той-думан, сауық-сайран, ән мен жырға жалғасады. 

Наурыз мейрамы кезінде қалыптасқан дәстүр бойынша адамдардың бір-бірімен араздасып 

ренжісуі, ұрыс-жанжал шығаруы сияқты жағымсыз теріс әрекеттеріне қатаң тыйым 

салынады. Мереке барысында түрлі бәсеке ойындары: палуан күрес, ат жарыс, аламан бәйге, 

аударыспақ, қыз қуу өткізіледі, ақындар айтысқа түсіп, өнерпаздар өлең айтып, домбыра 

тартып, осылайша бір-бірімен сайысқа түсіп жатады.  Жиналған көпшілік, ел-жұрт жасы 

үлкен ақсақал, қариялардан ізгі ниетпен бата беріп, тілек білдіруін сұрайды. Дәстүр бойынша 

мұндай батаны «наурыз бата» деп атайды. Наурыз батаны ел ағалары ақсақалдар, жасы үлкен 

қариялар наурыз көжеге шақырғандарға, ел алдында өнер көрсеткен өнерпаздарға – 

әншілерге, ақындар мен термешілерге, жеңіске жеткен сайыскерлер мен палуандарға беретін 

болған. Бата сонымен қатар жалпы көпшілікке, ауылға немесе дәм-тұз татқан шаңыраққа да 

беріледі. Мысал ретінде мына бір батаны келтірейік: 

                         «Өркенің өссін! 

     Әр күнің Наурыз күніндей берекелі болсын! 

                         Ұлың оңға, қызың қырға қонсын! 

                         Еліңе елеулі, халқыңа қалаулы бол!     

     Айың тусын оңыңнан, 

                                    Жұлдызың тусын соңыңнан! 

                          Бақ берсін, қыдыр дарысын!» [1, 257].  

 

Наурыз мейрамы кезінде жастар өмірде жолы болып, ойға алған істерінің оңынан 

болуына ниет етіп, ел арасындағы сыйлы ақсақалдар, жасы үлкен қариялардан бата алуға 

тырысады. Себебі ел арасында ежелден Наурыз мерекесі кезінде үлкендерден алған батаның 

орны ерекше деген түсінік орын алған. Наурыз кезінде алған батаны «уыз бата» деп атайтын 

және айрықша дәріптеп, ерекше сый-құрметпен қабылдайтын болған.  

Адамдар Наурыз мейрамы кезінде  бірбірлерінің үйлеріне кіріп, дастарханнан ауыз 

тиіп, дәм татып шығуға тырысатын. Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен құттықтап, 

үйдің шаңырағына, балашағасына, малжанына шынайы көңілмен ізгі тілектер тілейтін 

болған. Мысалы, мынадай тілек: «Төрт түлік ақты болсын! Өрісің малға, үйің жанға 
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толсын!» [1, 258 б.] Айтылар тілек – ізгі ниет пен таза пейілдің, шынайы көңіл мен 

тілеулестіктің белгісі және сонымен қатар елдің мерекеге сай жақсы салтының көрінісі 

ретінде айтылатын болған.    

«Көктәңірі нұрыңды аяма, 

Жер тәңірі ырысыңды аяма! 

Әділ жанды тағынан тайдырма, 

Әз халықты бағынан айырма! 

Басыма бас қос,  

Жасыма жас қос,  

Асыма ас қос!» [1, 258].  

Осындай ізгі тілекті әрбір отбасы өзінің шаңырағында шын ниетпен қол жайып, 

шынайы көңілмен тілейтін болған. 

Жалпы алғанда, Наурыз мейрамы Шығыс елдері үшін, оның ішінде қазақ халқы үшін 

де бірлік пен татулықтың, адамгершілік пен ізгіліктің, бақыт пен құт-берекенің, еңбек пен 

кәсіптің, молшылық пен кеңшіліктің мерекесі болып саналады. Бұл күні адамдардың бір-

біріне ізгі тілек тілеуі, бірін-бірі риясыз шын ниетпен құттықтауы, бір-біріне кешірімшіл 

болуы, бір-бірімен жарасып, татуласуы сияқты адамгершілік ізгі қасиеттер өз көрінісін 

тауып, өскелең ұрпақ – жастар мұндай өнегеден үлгі алып өседі. Халқымыздың осындай 

қазынасы мол рухани құндылықтарын жастар арасында насихаттау және олардың санасына 

ұялату бүгінгі күні өскелең ұрпаққа білім беру және тәрбие ісімен айналысатын ұстаздар 

қауымы мен оқу орындары үшін, әрі-беріден соң тіпті жалпы қоғам үшін өзекті міндет болып 

табылады. 
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THE DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL ASPECTS OF DIGITAL AND 

CREATIVE FORMATION OF FUTURE TEACHERS IN DISTANCE LEARNING 
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    Annotation: The features of usage of the methodological aspects in distance learning in 

the high schools are regarded in the  article. The advantages and disadvantages of the usage of 

methodological aspects in distance learning  and methods  of working are described. It is necessary 

to develop the methods, methodological and technological aspects of digital and creative 

competencies formation of future teachers in distance education. The development and use of the 

correct methods in the conditions of distance learning contributes to the success in pedagogical 

activity, gives the work a new qualitative content, forms the professional position of the teacher. 

    Аннотация: В статье рассматриваются особенности использования методических 

аспектов дистанционного обучения в вузах. Описаны преимущества и недостатки 
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использования методологических аспектов в дистанционном обучении и методах работы. 

Необходима разработка методов, методических и технологических аспектов формирования 

цифровых и творческих компетенций будущих педагогов в условиях дистанционного 

образования. Разработка и использование правильных методов в условиях дистанционного 

обучения способствует успеху в педагогической деятельности, придает работе новое 

качественное содержание, формирует профессиональную позицию учителя. 

     Key words: methodological aspects, distance learning, educational programs, methods, 

formation, activity, creative formation, communication ,techniques ,communication technologies 

     Ключевые слова: методические аспекты,  дистанционное обучение, 

образовательные программы, методы, формирование, деятельность, творческое становление, 

коммуникация, техника, коммуникативные технологии 

 

Digital creative competence of future teachers is the ability to think creatively, 

methodological reflection, the desire for innovation, the creative use of innovative technologies, the 

constant search for improving the educational process, the systematic use of pedagogical 

innovations in their practice, the ability to independently search and find information; the ability to 

process, collect, analyze the information received and all this is reflected in creative activity. 

We must also reorient the entire system of vocational education towards the formation of 

competencies that are in demand on the labor market”, that is, there is a need for a radical reform of 

the education system [1]. 

In the new reality, there is a need to modernize the system of teacher education, the 

formation of digital and creative competencies of future teachers: 

-development of learning platforms for teacher education; 

- the need to carry out work on the modernization of Internet platforms 

- consider the possibility of connecting all levels of education to Internet platforms with 

streaming capabilities; 

-development of IT-digital competencies; formation of creativity; preparation 

quality content, especially for each subject taught in pedagogical universities at all levels of 

education; 

- development of educational multimedia online content for each specialty (discipline); 

- providing students with educational material through various terminals: multimedia rooms, 

electronic reading rooms; 

- development of personal educational content (local and network) by professors, specially 

trained teachers, and then by each future teacher; 

- availability of a network of online multimedia laboratories, network testing systems, 

learning management systems; educational content management systems; 

- an effective structure for the development of information and telecommunication 

technologies in the education system - the development of unified educational portals, etc. [3] 

The formation of digital and creative competencies of a globally competitive future teacher 

requires comprehensive consideration, therefore, it is necessary to use interactive methods that are 

considered effective among modern research methods: reflection, self-reflection, brainstorming, 

psychological and pedagogical trainings, pedagogical consultations, online testing, webinars , 

program sorting and processing of results. 

In such conditions, the digital and creative qualities of future teachers are rapidly changing 

in accordance with modern requirements, in this regard, the educational programs of pedagogical 

universities for the preparation of future teachers are annually amended, so the innovative content 

of the methods will be constantly improved. 

It is necessary to morally prepare teachers for the introduction of new methods and 

technologies, develop a base of regulatory documents governing the introduction and conduct of 

distance learning, and develop electronic courses. In this case, the following factors must be taken 

into account: 
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- use of pedagogical methods; 

- the scientific nature of the materials developed for this program; 

- the presence of effective feedback and interaction between the teacher and the student, i.e. 

maximum interactivity between teacher and student; 

- motivation is a very important aspect of any program; [4] 

An important feature of the classification of distance learning is the combination of 

pedagogical methods and techniques used in the educational process. 

Distance learning technique is one of the youngest techniques. 

Until recently, this form was not used very widely in the field of teaching. 

Meanwhile, there was a constant search for distance learning. Over time, the possibilities of 

television and video recording began to be used more widely, and with the advent of the Internet, 

the possibilities increased significantly. 

And yet, there is still no coherent comprehensive methodology in this activity, and the 

success of its implementation depends on many factors and, first of all, on systemic feedback from 

an experienced teacher. This is where the use of computer telecommunication technologies for 

teaching comes to the rescue. A number of predominant aspects of this form of education can be 

noted.[2] 

Therefore, speaking about the methodology of distance learning, first of all, one should start 

with the content and methodological part of the program. It should be borne in mind that distance 

learning of a subject should be built on a special basis, with the help of which students are 

stimulated to acquire knowledge in the process of learning and cognitive activity. At the same time, 

one should not forget about the principle of novelty when learning foreign languages, for example, 

use a large variability of texts of different content, even if they are based on the same material, 

which implies the rejection of simple memorization and contributes to the development of speech 

skills. 

Distance learning is learning carried out using information and communication technologies, 

with incomplete indirect interaction between the student and the teacher. The Moodle distance 

learning system is used as the main tool for introducing distance learning technologies in 

Kazakhstani universities. Distance learning software is based on the interaction of the Platonus 

automated information environment and the Moodle CU support system, which has free access to 

the source code (open source). [5] 

In order to improve pedagogical education, universities and colleges are being profiled in 

pedagogical specialties according to the new system. 

The impact of the results on the development of science and technology and the expected 

socio-economic effect: 

- the academic mobility of the university will increase: the double degree program will be 

implemented free of charge; the funds of the state, the university, the future teacher will be saved; 

- it will be possible to improve the qualifications of university professors and future teachers 

through distance online courses, 

- reduce the time spent on training qualified personnel 

- a trained highly qualified competitive specialist with digital and creative competencies that 

meets the needs of modern society. 

And today we need to improve and improve the digital and creative competencies of future 

teachers in order to improve teacher education. 
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ҚЫТАЙДАҒЫ МОДЕРНИЗАЦИЯЛАУ САТЫЛАРЫ ЖӘНЕ РЕФОРМАЛАР КЕЗЕҢІ 

 

Ибраимов Н.Л. магистр, М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті. 

 

Аннотация 

 Бұл мақалада «модернизацияның» басынан аяғына дейін «Аспан асты елінде» 

жасалған барлық әрекеттер алгоритмдері дұрыс сипатталған. Кейбір даулы шешімдердің 

пікірі мен сындары және көптеген экономикалық және саяси жаңалықтарға толық шолу 

жасалды, олар Қытайдан бүкіл әлем қарастыратын әлемдік державалардың бірін жасады.  

Кілтті сөздер: модернизация, реформа, индустрия 

Аннотация 

 В этой статье грамотно описаны все алгоритмы действий совершенные в 

«Поднебесной» от начала и до конца «модернизации». Предоставлено мнение и критика 

некоторых спорных решений и полный обзор многих экономических и политических 

новшеств которые как раз таки и сделали из Китая одну из мировых сверхдержав с мнением 

которой считается весь мир.  

Ключевые слова: модернизация, реформа, индустрия 

Annotation 

This article competently describes all the algorithms of actions performed in the "Celestial 

Empire" from the beginning to the end of the "modernization". The opinion and criticism of some 

controversial decisions and a complete overview of many economic and political innovations have 

been provided, which have just made China one of the world's superpowers, with the opinion of 

which the whole world is considered. 
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Қытайдың соңғы онжылдықтағы даму қарқыны, әлемдік экономикаға белсенді 

араласуы, жаһандану үрдісіне үлес қосуы әлемдік қауымдастықтың қызығушылығын 

тудыратыны анық. XXI ғасырдың басындағы әлемдік тәртіп, жаһандық проблемаларды 

шешу қадамдары, халықаралық қауіпсіздікті орнату жолдары Қытай үшін аса маңызды 

болып есептеледі. Өйткені кейінгі халықаралық қарым-қатынастар жүйесі осыдан негіз 

алады. Қытай әлемдік саяси-экономикалық үрдіске белсенді араласуды көздейді [1]. Оған 

бүгінгі қарқынды экономикалық дамуы, әскери күш-қуатын арттыруы, мәдени байланыстар 

аясын кеңейтуі, яғни әлемдік держава болуға деген талпынысын жатқызуға болады. Қытай 

Үкіметі мұның барлығы елдің ішкі мәселесі және экономикасын модернизациялауға 

арналған қадамдар екенін ескереді, осылайша халықаралық қауымдастықта, әсіресе көрші 

мемлекеттерде қалыптасқан «Қытай экспансиясы» ұғымын сейілтуді көздейді. «Қытай 

бейбіт сыртқы қатынас жүргізіп келеді, аймақтық ынтымақтастықты және көпполярлы 

әлемдік тәртіпті қолдайды, әділетті және рационалды халықаралық саяси- экономикалық 

байланыс орнатуды мақсат етеді» деп айтқанның өзінде бұл ұстанымдардың қаншалықты 

тұрақты болып қалатыны зерттеушілердің қызығушылығын тудырады. 

Қытайды модернизациялаудың басты міндеті – 2050 жылы әлемдік ауқымда орташа 

дамыған және XXI ғасырдың соңына қарай дамыған мемлекеттер деңгейіне жету еді. Ол Дэн 

Сяопиннің кезінде ұсынылған үш қадамдық стратегиясынан негізболады алады. Бұл бағытта 

қытай халқы нақты жетістіктерге жетіп отыр. «Қытай жетістігін» зерттеушілер Қытайдағы 
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модернизацияның соңғы кезеңдеріне, атап айтқанда 1970-жылдың соңынан жүргізілген 

барлық саладағы реформаларға үлкен қызығушылық танытады. Өйткені дәл осы кезеңде 

Қытайдағы барлық саладағы ірі жетістіктер тарихи қысқа уақыт аралығында болып өтті. 

Аталған зерттеу жұмысы да ҚХР-дағы соңғы әлеуметтік-экономикалық жетістіктер мен 

соған сәйкес сыртқы саясатындағы айтулы өзгерістерге назар аударады. Модернизацияның 

әр кезеңінің ерекшеліктеріне сәйкес Қытай Халық Республикасының сыртқы саясатында 

транформациялаудың болғанына көз жеткіземіз. 

Теориялық сараптау барысында Қытайдың қазіргі уақыттағы жетістіктері ҚКП ОК 11 

шақырылымы 3 пленумының енгізген өзгерістерінен кейін емес, алдыңғы кезеңдердегі 

модернизация үрдісімен тығыз байланысты және сабақтасып келе жатқан үрдіс екеніне көз 

жеткіземіз. Кез-келген нәрсені реформалау үшін оның объектісі болуы қажет. Атақты 

реформатор Дэн Сяопин өзгерістерге дайын қытай қоғамы мен халық шаруашылығын 

дамытуды қолға алды, ол көп жағдайда модернизацияланған әлеуметтік-экономикалық, 

саяси және мәдени қоғамды жаңа бетбұрыстарға бағыттады. Сондықтан модернизацияны 

қытайдың дәстүрлі аграрлық қоғамнан жаңа индустриалдық қоғамға ауысуын, ақпараттық 

дәуір өміріне дайындалу кезеңінен жеке қарастыруға болмайды. Бұл «апиын соғыстарынан» 

кейін Қытайдың ашылу кезеңінен бір жарым ғасырға созылған тұтас ұзақмерзімді үрдіс. 

Қытайда150 жылдан астам жалғасып келе жатқан модернизация үрдісі  

бірнеше кезеңдерден тұрады. Осы уақыт аралығында Қытайды модернизациялаудың 

теориялық негіздерін іздеу және оны тәжірибеде іске асырудың үш үлкен кезеңі қамтылды. 

Цин династиясы жүргізген алғашқы модернизация қадамдары 1860-1911 жылдары бірінші 

кезеңге жатады, Қытай  Республикасы уақытындағы 1912-1949 жылдары қоғамның 

модернизациялануы – екінші кезең, үшінші кезең – 1949 жылы Қытайдың бірігуінен қазіргі 

уақытқа дейін іске асып келеді. Сонымен қоса, ҚХР модернизациясының үшінші алпыс 

жылдық кезеңі екі фазаға бөлінеді: 1949-1978 жылдары – командалық- әкімшіліктік 

жоспарлы құрылыс, 1978-2014 жылдары – кең көлемді реформалар кезеңі. Соңғы 

модернизация кезеңі де бірнеше бөліктен тұрады[2]. 

Қытайда модернизация батыс державаларының империалистік экспансиясы 

нәтижесінде басталды. Батыстың өзінде осыдан 200 жыл бұрын болған ағылшын өндірістік 

төңкерісі, Ұлы француз революциясы, американдықтардың тәуелсіздік үшін күресі Еуропа 

мен Солтүстік Америкаға үлкен өзгерістер алып келді. Ғылым, мәдениет және өндіріс 

айтарлықтай дами бастады, индустриалдық өркениеттің алғышарттары білінеді, батыс 

мемлекеттерінің күш-қуаты артады, мәдени-экономикалық ықпалдың мазмұны, жер 

бетіндегі байлықты бөлісу жолдары және жалпы әлем бейнесі өзгереді. Орта ғасырларда 

жетекші мәдениет орталығы және байлықтың ошағы болған Қытай өзінің әлем алдындағы 

артықшылығы түсінігіне алданып, терең дағдарыста болды. Екі реттік «апиын соғысы» және 

XIX ғасырдың ортасындағы мемлекеттің күштеп ашылуынан кейін Қытай модернизацияға 

кірісті [3]. 

Қытайдың сыртқы әлемге ашылуымен бірге білімнің таралуы және қытай 

интеллигенциясының батыс ғылымының жетістіктерімен танысуы, жаңа әлеуметтік 

топтардың: жаңа интеллигенцияның, қытайлық буржуазияның қалыптасуымен бірге 

модернизация мәселесіне деген қызығушылық арта түсті. Осы мәселе төңірегінде өзіндік 

бастамалар, шет елдік басқыншылардың басым тұстарын игеру, Қытайда батыс білімдерін 

пайдалану, бұқараға ағарту ісін жүргізу, индустрияны  дамыту  туралы  прогрессивтік  ойлар  

пайда  болды. XIX ғасырдың соңында қытай реформаторларының ілімдері тек батыстың 

ғылыми-техникалық жетістіктерін қарапайым көшіріп қана қойған жоқ, экономикадағы, 

саяси жүйедегі, халықтық ағарту жұмысында, жаңа мәдениетті құруға арналған жобаларды 

өзіне қосты, қытай қоғамының барлық өмір қырларын  өзгертуге,  заманауи  өндірістік  

мемлекет  құруға   бағытталды.   Сун Ятсеннің «үш халықтық принцип» бағдарламасында 

төңкерісшіл- демократтар кең көлемді өзгерістер бағдарламасын ұсынды, бірақ ол 

модернизацияны монархияны құлатып, республиканы орнату арқылы іске асырғысы келді. 
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Байқағанымыздай, білім мен идеяда алға жылжу үрдісі пайда болып, қытай мәдениетінің 

трансформациясы басталды. XX жүзжылдықта жаңа мәдени мекемелер пайда болды: 

баспаханалар, кітапханалар, музейлер. Инфрақұрылым дамып, темір жолдар салынды, 

байланыс құралдары – почта, телеграф жетілдірілді. Батысқа төтеп беру үшін әскери өндіріс 

дамыды, мемлекет қарамағындағы сауда және өндірістік кәсіпорындары құрылды. 

Кәсіпкерліктің басқа да түрлері пайда болды. Батыстың экономикалық ықпалында шет елдік 

капиталдың мөлшері жоғары болған жоқ, бірақ шет елдік іскер топтар ірі масштабтағы 

инвестицияларды елге тартты [4]. 

Цин династиясының соңғы кезеңінде патриоттық элита саяси- экономикалық салада 

терең өзгерістерді, конституцияның енгізілуін, монархияның шектелуін, жергілікті өзін-өзі 

басқарудың енгізілуін талап ете бастады. Билік еуропа мемлекеттеріне және АҚШ-қа 

бірқатар комиссиялар мен мемлекет қайраткерлерін конституциялық құрылыспен танысуға 

жіберді. Әскерде кең көлемді реформалар басталды, еуропалық үлгідегі әскери оқу 

орындары ашылды. Университеттер құрылды, оған мысал ретінде ең көне және белгілі ЖОО 

– Фудан университетін айтуға болады. «Теңіздің арғы жағындағы ғылымды» енгізу туралы 

өкім шығарылып, заманауи бағдарламасы жасалған мектептер ашылды. Ұлттық 

кәсіпкерлікке, өндіріс пен саудаға қолдау көрсетіліп, осы салаларда бірқатар жетістіктерге 

қол жеткізілді. Архаикалық заңдардың күші жойылды. Цин билеушілері бастаған жүйелік 

өзгерістер империяны жойылу қаупінен құтқара алған жоқ, дегенмен елді модернизациялау 

үшін алғышарттар жасалды. 

Модернизацияның екінші кезеңі Қытайда феодалдық автократия режимі құлап, 

республикалық үкімет билікке келген кезде, яғни Қытай Республикасы құрылған уақытқа 

сәйкес келеді. Модернизация білім және ғылым салаларына қатысты болды: императорлық 

емтихан алынып тасталды, жаңа үлгідегі мектептер пайда болды, жазудың стереотиптік 

дәстүрлі жүйесінен бас тартып, жаңа және ыңғайлы формасы қалыптасты, студенттер білім 

алу үшін шет елдерге жіберіле бастады. Техника мен қазіргі заманғы ғылым, оның ішінде 

астрономия, математика, физика, метеорология, география, биология және инженерлік 

технологиялар дамыды. Қытайдағы танымал оқу орындары: Пекин университеті, Цинхуа 

университеті және тағы басқа институттар, ғылыми мекемелер, баспа үйлері, хабар тарату 

станциялары ашылды. Сол заманға сай музыка, жаңа әрі төңкерістік әдебиет, халықтық өнер, 

киноиндустрия салалары кең таралды. Батыстың корпоративтік мәдениеті және 

кәсіпорындарды ашу, патенттер жүйесімен қытай қоғамының танысуы басталады. Жаңа 

қаржылық институттар, сауда және өндірістік кәсіпорындар ашылады. Капитализмнің дамуы 

және әлемдік дамудың жаһандану үрдістеріне қосылу мемлекеттегі әлеуметтік-

экономикалық өзгерістерді жылдамдатты [5]. Осы орайда елдің қоғамның саяси белсенді 

бөлігін деңгейіндегі «идеялық» өмірінің жаһандық дамуға қосылуы тереңірек болды, ал 

қытай экономикасының әлемдік шаруашылыққа интеграциялануы әлдеқайда әлсіз еді. 

Сондықтан идеялық прогресс Қытайда өз уақытынан алға озып кетті. Модернизациялау 

мәселесін шешу Қытайда 20-30 жылдары қызу талқыланды. Көптеген идеялық 

институттардың ішінде ең маңыздысы марксизмнің таралуына ықпал еткен прогрессивтік 

идеялар, сонымен қатар ұлттық тәуелсіздікке қол жеткізу арқылы мемлекетті 

модернизациялауды көздеген Сун Ятсен идеяларын жаңартуға түрткі болған «Жаңа 

мәдениет қозғалысы» еді. 1933 жылы модернизация мәселелері бойынша ғылыми дискуссия  

болып, қатысушылардың көпшілігі Қытайды капитализм мен социализмді үйлестіру арқылы 

дамытуды, ең алдымен экономикадағы реформалар мен өндірістік күштерді дамытуды 

қолдады. 1935 жылы қытай мәдениетінің тағдыры туралы талқылаулар болып өтті. Онда 

Қытай мен Батыс мәдениетінің арасындағы айырмашылық аграрлық және өндірістік 

өркениеттердің айырмашылығында болғандықтан, қос мәдениеттің салыстырмалы 

сараптамасы экономика саласына да қатысты болу керек деген пікірлер айтылды. 

Модернизацияны жүргізудің негізгі мәні «модернизацияның түп тамыры» ретінде  

жаратылыстану ғылымдарын дамыту, өндірістің дамуына қолдау көрсету деп түсіндірілді. 
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Өйткені оған қол жеткізбей, бейбіт уақытта өмір сүріп, қажет болған жағдайда әскери 

қорғана алмайды, идеологияға ғылыми көзқараспен қарай алмайды, жұмыста тиімділік пен 

рационалдылыққа жете алмайды [6]. 

Модернизацияның үшінші кезеңінің алғашқы фазасында Қытай Халық Республикасы 

құрылған соң мемлекет тәуелсіз, дербес және қарқынды даму жолына түсті. ҚКП аграрлық 

Қытайды индустриалдық державаға айналдыру мақсатын қойды. Алайда, ҚХР құрылуының 

алғашқы жылдары халық шаруашылығы мен өмірін батыстық державалардың блокадасы 

жағдайында жүргізуге тура келді. Бірақ ҚХР тарихи қысқы мерзімде Совет Одағының саяси, 

экономикалық, кадрлық қолдауымен қиыншылықтардың шешімін табуға мүмкіндіктер 

ашылды. 

«Жаңа демократия» қысқа мерзімдік саясаты кезеңінде көп жылдық соғыстардан 

кейін халық шаруашылығын қалпына келтірген соң, Қытай үкіметі социализмді орнатуды 

басты мақсат етіп қойды. Сол үшін Мемлекеттік жоспарлау комиссиясы және Мемлекеттік 

статистикалық бюро құрылды. Советтік тәжірибе негізінде алғашқы бесжылдық жоспар 

(1953-1957 жылдары) жасалып, ауыр өнеркәсіпті дамыту, бұқаралық кооперация жүргізу, 

мемлекеттік секторды нығайту және жеке кәсіпкерлікті жоюға басымдық берілді. Сонымен 

қатар, бесжылдық жоспар КСРО көмегі арқылы заманауи энергетика, көмір және мұнай 

өндірісі, металлургия, химиялық өндіріс, машина жасау, автомобиль құрастыру, көліктік 

және авиациялық өндіріс салаларында 156 ірі объект салуды, социалистік 

индустриализацияның негізі болатын 694 ірі және орта кәсіпорындар ашуды көздеді. 

Аграрлық секторға қызмет ететін тоқыма және жалпы жеңіл өнеркәсіп салаларын, жаңа орта 

және ұсақ кәсіпорындар ашу; көлік пен байланысты, дамыту; ауылшаруашылық және 

қолөнер кооперативтерін ашу; ұлттық капиталистік өндірісті мемлекеттің басқаруына өткізу; 

үйлестірілген рыноктық экономиканы нығайту; жұмысшылар мен қызметшілердің 

жалақысын көтеру, шаруалардың кірісін ұлғайту; аз ұлттардың дамуына қолайлы жағдай 

жасау; мәдениетті, білімді және ғылыми зерттеуді дамыту   жұмыстары   аталған   

жоспардың   аясында   жүзеге   асырылды    [7]. Ұлттық білім беру саласында Совет 

үкіметінің үлгісі қолданылды. Алпыс жоғары оқу орны мен институттарын ашу, олардың 

санын 208-ге жеткізу жоспарланды. Бесжылдық кезеңінде 543 мың жаңа студенттерді ЖОО-

ға, 1 миллион – техникумдарға, 7,12 миллион оқушыны – орта мектепке, 53,26 млн. адамды – 

бастауыш мектептерге алу міндеті қойылды. Білікті маман-кадрларды дайындауда алғашқы 

жылдары социалистік мемлекеттер Қытай үкіметіне  көмектесті,  атап  айтқанда  1951-1957  

жж.  13600 қытайлық жұмысшы және студенттер КСРО-да білім алды. 

Жалпы алғанда 1958-1966 жылдары мемлекет индустриализацияда маңызды 

көрсеткіштерге келді: 531 ірі және орта кәсіпорын салынды; кеме және авиа, теміржол 

құрылысы дамыды. Жылы 10 млн. тонна мұнай өндіретін Хэйлунцзян провинциясында 

Дацин мұнай өндірісі комбинатын салу, Шаньдун провинциясындағы Шеньли мұнай 

комбинаты және Хэбэй провинциясындағы Даган комбинатының салынуы арқылы Қытай өз-

өзін мұнаймен толық қамтамасыз етті. Сонымен қоса қарқынды жылдамдықпен электроника 

мен атом энергетикасы да жоғары сатыға көтерілді. Қытай ауыр және жеңіл көліктерді 

құрастырып, 30-дан аса мемлекетке тоқыма станоктарын экспортқа шығара  бастады.  Елде  

автокөлік  жолдарының  ұзындығы  2,6  есе   өсті,   7200 шақырым темір жол салынды, ОША, 

Еуропа және Африкамен теңіз жолдары орнатылды, әуе жолдарының ұзындығы 50 пайызға 

ұзарды. Бейжіңде, Шанхай, Гуанчжоу және Чэндуда бірнеше әуежайлар салынды. 30 инстиут 

және университеттер ашылды [8] 

Мао Цзэдунның кезеңінде әлеуметтік салада, яғни 1949-1978 жылдар ҚХР-да 

келесідей өзгерістер болды. Халықтың жалпы саны 541,67 миллионнан 962,59 миллион 

адамға дейін жетті. Туылу, өлім-жітім, табиғи өсім коэффициенті 1000 адамға есептегенде 

365%-дан 18,3%-ға, 20%-дан 6,3%-ға, 16%-дан 12%-ға төмендеді. Өмірдің  орташа  ұзақтығы  

бұрынғы  Қытайдағы  35 жастан еркектерде – 67,9, әйелдерде – 69,4 жасқа жетті. Ерлер мен 

әйелдер арасындағы қатынас 100:107 болса, 1982 жылы ерлер үлесі – 51,5%, әйелдер – 48,5% 
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болды. 14 жасқа дейінгі халық бөлігі 1953 жылы 36,3%-дан 33,6%-ға түсті, 1982 жылы 15 пен 

64 жас аралығындағы еңбекке қабілетті адамдар саны – 61,5 %-ға, 65 жастан жоғары 

зейнеткерлердің саны –  4,9%-ға  артты.  Егер  1949 жылы қала тұрғындары жалпы халық 

санының 10,6%, ауыл тұрғындары – 89,4% болса, 1978 жылы өнеркәсіп, құрылыс, көліктік 

сфера, сауда, қоғамдық тамақтану, мәдениет, білім беру, денсаулық және басқа да 

салалардағы қала тұрғындарының үлесі – 19%, ауыл тұрғындары – 79% болды. Халық 

шаруашылығында істейтін әйелдердің үлесі, олардың жұмыс істейтін салаларының түрлері 

де артты. Егер 1949 жылы жұмысшылар мен қызметшілер арасында әйелдер саны 7,5% 

болса, 1984 жылы рыноктық реформалардың басталуы тұсында жеңіл, тоқыма, тігін, 

электрондық өнеркәсібі, өлшеу құралдарының өндірісі, қоғамдық тамақтану, қызмет көрсету 

және денсаулық сақтау салаларындағы әйелдердің үлесі 50%-ға жетті. «Даньвэй» жүйесі 

қалыптасты, оған сәйкес мемлекеттік кәсіпорын жұмысшы өмірінің барлық қырларын: 

жұмыспен қамту, тұрғын үй, тамақтану, емделу, зейнетақы, білім алу мәселелерін түгелдей 

қамтамасыз етті. Нәтижесінде реформалардың басында 100 млн. жұмысшы және кадрлық 

жұмысшылар еңбекті кепілдендіру және тұрмыс жағдайын жақсарту бағдарламасымен 

қамтылды. Бұл бағдарлама қартайғанда, сырқаттанғанда және еңбекке қабілетсіздігі 

жағдайында жұмысшылардың материалдық көмек алуға конституциялық құқығын 

білдіреді.Осы  санаттағы  тұрғындарға  1953-1978  жылдары  жалпы  көлемі  530 миллион 

шаршы мерт тұрғын үй салынды. 

1982 жылы сауатты адамдардың жалпы саны 66%-ға жетті.  1949-1978 жылдары 

68,639 миллион адам орта және кәсіптік-техникалық білім алды, 29,363 миллион адам 

университет бітірді. Қытайда ғылым мен техника жоғары деңгейде дамып, Ғылым 

академиясы құрылды, көптеген ғылыми- зерттеу институттары ашылды. Атом энергетикасы, 

электроника,автоматтық бақылау құрылғылары, компьютер, ракеталық техника, лазер, 

инфрақызыл сәулені қолдану сияқты жаңа салалар дамыды. Сондай-ақ математика, физика, 

химия, астрономия, география, геология, биология сынды іргелі ғылымдарға ерекше көңіл 

бөлінді. Қытайдың қорғаныстық-өндірістік кешені жетілді. ҚХР ендігі кезекте ядролық 

державаға айналды. Қытай космостық кеңістікті зерттеудің кешенді жүйесін жасап, 1975 

жылы космостық аппараттарды қайтара алатын әлемдегі үшінші держава болды. 

1987 жылы ҚКП XIII съезінде Дэн Сяопиннің үш қадамдық социалистік 

модернизация стратегиясы қабылданды. Аталған стратегия 90-жылдардың басында ЖІӨ 

көлемін 1980 жылмен салыстырғанда екі есе көбейтіп, халықты жылумен, қажетті азық-

түлікпен және киіммен қамту(вэньбао шуйпин) мәселесін қарастырды. Екіші этапта 2000 

жылға қарай орта ауқатты қоғам(сяокан шуйпин) құру мақсатында ЖІӨ тағы екі есе арттыру 

көзделді. Үшінші этапта, яғни 2050 жылға қарай орта есептегі ұлттық өнім мөлшерін орташа 

дамыған мемлекеттер дәрежесіне жеткізіп, мемлекетті негізінен модернизациялау міндеті 

қойылды. Іс жүзінде 2000 жылы Қытай  қойылған жоспарды мерзімінен бұрын орындап, 

ЖІӨ жиырма жылда 4 есе емес, 6,5 есе өсті. Сонымен қоса халықтың кірісі мен халықтың 

орташа тұтыну мөлшері де 1980 жылы 227 юаньнан 2000 жылы 616 юаньға жетті. 

Көрсетілген мерзімде экономикалық өсім мен әлеуметтік-экономикалық басымдық 

беру қажеттілігі міндеттерінің сәтті орындалуына байланысты бұл бағдарламаға ҚКП XVI 

съезінде түзетулер мен толықтырулар енгізіліп, жоғары деңгейдегі «орта ауқатты» қоғамға 

жетудің жаңа мерзімі, нақтырақ айтқанда, 2021 жылы ҚКП 100-жылдығына орай «жалпы 

ауқатты» қоғам, ал 2049 жылы ҚХР 100-жылдығына орай – орташа дамыған елдер қатарына 

қосылу және Қытайды  мықты  социалистік  мемлекетке  айналдыру  мақсаты  қойылды  [9]. 

Қытай даму жағынан АҚШ-қа жақындай түскен дүниежүзіндегі екінші сауда 

державасы болып табылады. Мысалы, Қытайдың сыртқы сауда көлемі 3866,76 миллиард 

доллар, ал АҚШ-тың сыртқы саудасы 3882,4 миллиард доллар екен. Блумберг агенттігінің 

мәліметтеріне сәйкес, 2012 жылы Қытай тауарды экспорттау және импорттау көлемі 

бойынша әлемде бірінші орынға шығып, 124 мемлекеттің ең басты әріптесі болды.  
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Қытай 2006 жылдан бастап америкалық қазына қорының облигацияларына және ЕО 

елдерінің құнды қағаздарында орналасқан валюталық резервтері бойынша әлемде 1-орында 

тұр. 2014 жылдың соңына қарай ҚХР алтын-валюталық резервтері 3,95 триллион АҚШ 

долларын құрады. Бұл туралы Қытай халық банкінің 2014 жылы 15 сәуірде жарияланған 

хабарламасында айтылды. Қытай  сонымен  қоса  ірі  капитал  экспорттаушысына  айналды. 

2006 жылы шет елдердегі Қытайдың тікелей инвестициясы 63,6 миллиард доллар асып түсті 

[10]. 

Осы уақыт аралығында халықтың тұрмыс деңгейі едәуір артты және Қытай «орташа 

ауқатты»(сяокан) қоғамын құру мақсатын ойдағыдай орындап келеді. Рыноктық экономика 

жүйесі орнықты, оның негізі – өндірістің негізгі құралдарына қоғамдық меншік. Қытай 

экономикасының сапалық және сандық көрсеткіштері өсіп қана қоймай, модернизацияның 

көлемі кеңейді де Қытайдың қоғамдық дамуының барлық салаларына қатысты болды. Білім 

беру саласында үлкен прогресс аңғарылады, сонымен қоса ғылым мен техника, ақпарат және 

мәдениет салалары көркейіп келеді. Мемлекеттің ландшафттық бейнесі өзгеріп, архитектура, 

көлік, байланыс жолдары жаңа сатыға көтерілді. Қытай инфрақұрылымдық даму бойынша 

кең көлемді жұмыстар атқарды. Атап айтқанда 19,7 мың шақырым жаңа темір жол, 8951 

жылдам жол магистралі салынды. 609 шақырым авто жол, соның ішінде 42 мың шақырым 

жылдам жол, 31 әуежай және 10 мыңға жуық су байланыс жолдары салынды [11]. 

Қорытындылай келе, Қытайдың модернизациясының әр кезеңінде 

мемлекеттің сыртқы саяси принциптерінің жаңаша бағыт алып, әрбір тарихи кезеңнің 

өзгерісіне қарай икемделіп отырғанын байқаймыз. Қытай сыртқы саяси принциптері өзінің 

тарихилық ерекшеліктеріне сай сатылы даму кезеңінен өтті. Қытай басшылығы қанша 

ауысқанымен, негізгі сыртқы саяси бағытын берік ұстану арқылы ең алдымен мемлекеттің 

ішкі мәселелерін шешуге және сыртқы байланыстарын тиімді пайдаланып отыруға тырысты. 

Атап айтқанда, модернизацияның алғашқы кезеңінде, индустриалдық даму жолына түскен 

державалардың күш-қуатын көрген Цин империясының билеушілері (шэньши) әлемге 

жаңаша қарап, басқа мемлекеттердің даму шарттарын зерттеумен айналыса бастады. Олар 

мемлекетті нығайтып, өзгелерден асып түсу үшін Батыстан үлгі алып, Қытайдың  

модернизациялануына  негіз  салу  керек  деп   есептеді.    

Қытай халықаралық ынтымақтастық пен өзара пікір алмасуларға белсенді қатысты. 

Осы аралықта Қытай әлемдік қатынастар құрылысына қатысты өзінің бағасын, атап айтқанда 

«үшінші әлем», «бай солтүстік және кедей оңтүстік», «гегемонизм» концепцияларын 

халықаралық тәжірибеге енгізді. Мао Цзэдун дәуірінің соңында әлемдік дамуды қайта 

бағалау, яғни «әлемдік төңкерісті» «қажеттілігінен» «міндетті емес» деп түсіну, тәуелсіз 

сыртқы саясат жүргізудің маңыздылығы артты. Қытайдың қатысуынсыз қазіргі уақыттағы 

өзекті мәселелер шешімін таппайды. Қысқасы, Қытайдың постиндустриалдық немесе 

ақпараттық қоғамға өтуіне барлық алғышарттар жасалды.  
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ СТУДЕНТТЕРІНЕ ҚАЖЕТ КРЕАТИВТІЛІК 

САПАСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ. 

 

Мырқасымова М.А., магистр, М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті. 

 

Аннотация 

 Бұл мақалада жоғары оқу орындарының студенттерінде нарықтық экономикада және 

қазіргі әлемдегі күнделікті жұмыста қажет шығармашылық ойлауды қалыптастыру 

процесінде туындауы және қиындық тудыруы мүмкін проблемалар сипатталған. Сонымен 

қатар, мүмкін проблемаларды шешудің ғылыми дәлелдері мен практикалық тәсілдері 

келтірілген. 

Аннотация 

 В этой статье описываются проблемы которые могут возникнуть и вызвать 

затруднение при процессе формирования креативного мышления у студентов высших 

учебных заведений так необходимого в рыночной экономике и каждодневной работы в 

современном мире. Кроме того, были приведены научные доказательства и практические 

способы решения возможных проблем. 

Annotation 

This article describes the problems that may arise and cause difficulties in the process of 

forming creative thinking among students of higher educational institutions, which is so necessary 

in a market economy and everyday work in the modern world. In addition, scientific evidence and 

practical ways to solve possible problems were presented. 

Кілтті сөздер: Студент, бәсекелестік, креативтілік 

 

Жоғары білім беру – бүгінгі кезде әлеуметтік және экономикалық прогресстің 

жетекші факторы ретінде қарастырылады. Ел егемендігін алып, демократия кең өрістей 

бастаған қоғамда, әлемдік қауымдастыққа ұмтылып, бәсекелестік өмір сүрудің басты 
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шартына айналған бүгінгі өзгермелі дүние жағдайында адамның мәні мен әлеуметтік рөлі 

жаңа сипатқа ие болып отыр. Соған сай рухани құндылықтар әлемі де түбегейлі жаңарып, 

адамның ақыл-ой қуаты мен интеллектуалдық әлеуетін қалыптастырудағы білімнің маңызы 

туралы қағидалар түбірімен өзгерді. ХХІ ғасырдың оқыту жүйесінде меңгерілетін білімнің 

түпкі нәтижесі ең тұғырлы мәселеге айналды. Бұл орайда, әрине білім беру саласына, әсіресе, 

кәсіптік мамандар даярлау саласына ерекше назар аудару қажеттігі анық. 

Бәсекелестікке қабілетті ел болу үшін, ең алдымен, оның әрбір мүшесі бәсекелестікке 

қабілетті болуы қажет. Бәсекелестікке бейімділік адамның жинаған білім қорымен 

өлшенбейді, алған білімін өмір сүрудің, өзін-өзі дәлелдеудің, серпінділік, сындарлық 

қасиеттерін дамыта отырып, өзгелермен тіл табыса әрекет етудің құралы ретінде қолдана 

білуінен көрінеді. Ұлттық бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте анық білімділік деңгеймен 

анықталады. Әлемдік білім кеңістігіне толығымен кірігу білім беру жүйесін халықаралық 

деңгейге көтеруді талап ететіні сөзсіз. Сондықтан да Қазақстан Республикасының білім беру 

жүйесінің қазіргі кезеңін әлемдік деңгейдегі білім беру тенденциясынан бөліп қарауға 

болмайды. Бұл әлемдік деңгейдегі қатынастың күшейе түсуіне байланысты.  

Қазіргі қоғамда болып жатқан кең шеңбердегі өзгерістер үшінші мыңжылдықтың 

білімді саналы жастарын тәрбиелеушілерге үлкен міндет жүктері сөзсіз. Болашақ маманның 

жаңаша ойлауына, олардың біртұтас дүниетанымының қалыптасуына, әлемдік сапа 

деңгейдегі білім, білік негіздерін меңгеруіне ықпал ететін жаңаша білім мазмұнын құру – 

жоғары білім беру жүйесіндегі өзекті мәселенің бірі. 

Әлемдік білім беру кеңістігіне ену педагогика теориясы мен оқу-тәрбие үдерісіндегі 

елеулі өзгерістерге байланысты: білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны 

жаңарып, жаңа көзқарас басқаша қарым-қатынас, өзгеше менталитет пайда болуда және 

педагогикалық технологияның кеңінен қолданылуына, ғылымның рөліне мән беруде.  

     Қазіргі кезеңдегі қоғамдық дамудың жоғарғы қарқыны әлеуметтендірілген жеке тұлғаға 

биік талаптар қояды.  Осыған байланысты қоғамның және білім беру жүйесінің алдында 

болашақ маман бойында өмірлік ұстаным, тұлғалық   мағына қалыптастыру, кезкелген 

жағдайда жеке бас ерекшелігін сақтай білу   міндеті тұр. Болашақ маманға университет 

қабырғасында білімдік және кәсіптік бәсекелестікке төтеп бере алатын өз мамандығына 

ыңғайлы, қабілетті, ерекше тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру қажет. Бұл міндетті жүзеге 

асыруға ықпал етуші шешуші факторлардың бірі креативтілік болып табылады. Себебі 

өмірдегі құндылықтардың барлығы да жаңашылдық бағыттар арқылы ғана іс-әрекетке 

тұрақты шығармашылық белсенділік нәтижесінде танылып, болашақта өміршең дамуына 

мүмкіндік алады. Сондықтан креативтілік жеке тұлғаның дамуына, оның рухани жетілуінде 

мәні терең, мотивациялық, білімділік бағдар құндылығы ретінде танылуының маңызы зор. 

Шығармашылық потенциалды әлеуетті кәсіби креативтілік аясында дамыту жастық 

кездің соңғы сатысының психологиялық сипаттамаларының бірі ретінде қарастырылады. 

Жастық кездің соңғы жас мөлшеріне психологиялық сипаттама берер бұрын, біз алдымен 

тұлғаның даму барысында жіктелу критерийлері және кез келген жас мөлшерінің 

принципиалды талдау желісі болып табылатын негізгі жаңадан пайда болған өзгерістерді 

анықтап алдық. Мейлінше маңызды болып табылатын – қандай да болмасын дамудың 

әлеуметтік жағдаяты, жасалатын қызмет типі және жаңадан пайда болған басты тұлғалық 

өзгерістер [1].  

Студенттік шаққа келетін жас мөлшеріне жастық шақтың соңғы кезеңі немесе ерте 

есею кезеңі деп анықтама беріледі. Тап басып атайтын терминнің болмауының өзі адам 

өміріндегі осы кезеңнің психологиялық сипаттамасын күрделендіре түседі. Студенттік 

қауым ерекшеліктерін жастық шақтың соңғы кезеңінің тобы ретінде қарастыратын болсақ, 

отандық және шетелдік ғалымдар еңбектерінде Б.Г.Ананьев [2], Г.С.Абрамова [3] жас 

мөлшерін кезеңге бөлу амалдарын айқын көруге болады.  

  Осы (18-23 аралығындағы) жас мөлшері - жастық шақтан есейген ересектікке 

көшудің, сана-сезім тетіктерінің дамуы мен өзін - өзі ержеткен тұрғыдан бағалау кезеңі 
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болып табылады. А.В. Петровскийдің пікірінше, тұлға өміріндегі осы кезеңнің нәтижесіне 

мінез-құлықтың жинақылығы, ішкі әлемнің тұтастығы, азамат тұрғысындағы әлеуметтік 

нормативтік талпыныстары жатады [4]. 

Студенттік қауымға бірқатар әлеуметтік белгілер мен қайталанбас өзгешеліктер тән. 

Б.Г. Ананьев осы жастық кезеңді тұлғаның құндылық бағамдары мен спецификалық 

қабілеттері, мінез-құлық пен темпераменті қалыптасатын негізгі кезеңге жатқызады.  

Бұл кезеңге – сана-сезімнің өсуі, негізгі психологиялық үдеріс ретіндегі тұлғалық 

сәйкестіктің қалыптасуы тура келетіндіктен, кейбір зерттеушілер осыларды осы жас 

мөлшерінің жаңадан пайда болған өзгерістері деп те санап жүр. Студенттің креативті ойлау 

қабілетін қалыптастыру үшін біз студенттік шаққа тән ерекшеліктерді анықтадық:  

Біріншіден, жастық шақта дедуктивті ойлау қабілеттілігі белсенді дамиды, шығармашылық 

жағдаяттарды шешу үшін балама болжамды құру және таңдау қабілеті, мәселені өз бетінше 

құрастыру, өз ойын талдау қабілеті тән; Екіншіден, орталық психикалық үдеріс дегеніміз 

өзін-өзі таныту ынтасы, жеке ерекшелігін көрсетуге деген талпынысында көрініс тапқан 

тұлғаның дүниетанымы мен өзіндік сапасының қалыптасуы болып табылады; Үшіншіден, 

зерттеушілер жастық шақта алғаш жаңа құрылатын қабілет ретінде рефлексивті қабілеттің 

дамуы мен мақсаттылық қабілетті бөліп көрсетеді. Сонымен бірге, студенттік шақ – бұл 

студенттің креативті ойлау қабілетінің өз бетінше қалыптасуы мен оның субъектті жағдайға 

көшу үшін қолайлы кезең.  

Субъект деп оқу іс-әрекетінде белсенділік танытатын, алдына мақсат қоя алатын, 

оқытушылармен және басқа студенттермен өзара қарым-қатынас жасай алатын, жағдайға 

байланысты іс-әрекет әдістері мен тәсілдерін ауыстыра алатын, шешім қабылдап және сол 

үшін жауапкершілік таныта алатын студентті айтамыз. Креативті ойлау қабілетін дамыту 

субъектісі болу – бұл дамыған тұлғалық сапаға ие болу, оның құрылу тәсілдері мен 

тетіктерін белсенді меңгеру, шығармашылық іс-әрекетінің өнімін өз бетінше жасауға 

қабілетінің болуы және әрдайым өзгеретін ортада өзін-өзі мақсатты түрде қайта 

қалыптастыруға және жетілдіруге дайын болу қажет. 

Соңғы жылдары студенттің тұлғалық ерекшеліктері мен жастық шақтың соңғы 

кезеңінің өкілі ретінде оның психологиялық бейнесін зерттеу саны недәуір өсті, бірақ шын 

мәнісінде студенттердің әлеуметтік даму барысында тұлғалық өзгерістерінің динамикасын 

ашатын эксперименталді жұмыстар жоқ.  Білім берудегі гуманистік бағыт әлеуметтік 

құндылықтар кешенін, мәдени дамудағы базалық гуманистікті, тұлғаның шығармашылық 

тұрғыдан қалыптасуын басты назарына алды.  

Студент тұлғасын дамыту идеялары академик А.П. Сейтешевтің жоғары білімді 

маманның қазіргі моделін зерттеу мен жоғары оқу орыны оқу үдерісінің кәсіби 

бағыттылығын негіздеу барысындағы жұмыстарында; арнайы пәндерді оқу барысында 

жалпы оқу біліктері мен дағдыларын қалыптастыруға көңіл бөлетін профессор О. 

Салимбаевтың зерттеулерінде де бұл мәселе өзекті болып келеді [5].   

Оқыту және білім беру ісінде тұлғалық бағыттағы әдістің танымалдығы мен бірталай 

кең тарағандығына педагогикалық теория мен іс жүзінде «өзін өзі басқару», «өзін өзі 

дамыту», «өздік белсенділік», «өз бетінше білім жетілдіру» және т.б. терминдердің 

қолданылуы дәлел бола алады. Бұлардың бәрін біріктіретіндер - білім алуға субъектінің 

өзінің бастамашы болып, оны өзі ұйымдастыратындығы, яғни, студент әуел бастан білім алу 

субъектісі болып табылатындығы. Біз З.И. Яковлеваның тұлғаны қолдау құралдары мақсатты 

болу керек деген пікірімен келісеміз. Оның пікірінше:  

а) студенттерге педагогикалық қолдау барлық жағынан көрсетілуге тиіс. Студенттерге 

ілтипатпен, жылы шыраймен қарау, оларды оқып - іздену жұмыстарын жоспарлауға тарту, 

оларға өзара оқыту жағдаяттарын туғызу, оқудың, оқу ойындарының, түрлі шығармашылық 

жұмыстардың әрекеттік   мазмұнын пайдалана білуді үйрету, «табыс баспалдағындағы» 

жетістіктерін оң бағалау, диалогтік қарым-қатынасқа тарту және т.б; 



 47  

 

б) жеке тұлғалық қолдау (студенттің жеке басының проблемаларын анықтау; әрбірінің даму, 

тәрбиелілік және білімділік деңгейіне диагностика жасау және әрқайсысының даму процесін 

қадағалау; студенттің және т.б. жеке бас ерекшеліктеріне қарай педагогикалық көмек пен 

демеу қажеттілігін мөлшерлеу) [6].   

Маман дайындау барысында студент бойында мынадай қасиеттердің қалыптасуына 

үнемі баса назар аударып отыру қажет: 

      - оқу әрекетінің мазмұнын тек пәндік аяда ғана емес, сонымен қатар әуел бастан берілген 

әлеуетті іске асыру мүмкін болатын ауқымды білім кеңістігі аясында көре білу;  

      - педагогикалық тәрбие беру және оқыту технологияларын игеруге тұлғаның 

қажеттілігіне байланысты қабілетті және дайын бола білу (дидактикалық, психологиялық-

педагогикалық және т.б.);    

      -  өзінің білімі, өзіндік құндылықтары және моралдік таңдаулары туралы ой толғай білу;  

      -  психологиялық – педагогикалық зерттеулер жүргізуге ынталы және дайын болу;  

      - педагогикалық шеберлік негіздерін меңгеру (мысалы, өзімен және басқа адамдармен 

тиімді қарым-қатынаста болу, рефлексия жасай білу және т.б.).   

Осы қойылған мақсаттарға, біздің пікірімізше, негіз қалаушы элементтерден тұратын 

психологиялық-педагогикалық пәндер циклін оқып-үйрену қисыны жауап береді. («Жалпы 

психология», «Педагогика және психология», «Кәсіптік психология», «Қарым-қатынас 

психологиясы»). Б.М. Тепловтың пайымдауынша, «шығармашылық әрекет» деп  жоғары, 

қоғамдық құндылығы бар  өзіндік, жаңа өнім беретін әрекет аталады [7]. Кейбір жеке бас 

қасиеттерінің де креативтілікке тікелей ықпал ететіндігін А.А. Мелик-Пашаев анықтаған 

болатын. Ол қасиеттердің қатарына жаңа идеяларды дер кезінде қабылдай білу, 

шығармашылық батылдық, білімқұмарлық, аңғарымпаздық, таңдана білу, қалыптасқан 

стереотиптерді жеңе білу, ойынға деген бейімділік [8]. 

Эмоционалды ынтамен қатар жүріп отыратын физиологиялық өзгерістер мен 

креативті үдеріс деңгейлерінің тікелей байланыстылығы туралы мәліметтерді А.Олах 

ұсынады. Қуаныш, құштарлық, стеникалық эмоциялардың күшеюі, тәуекелге бой ұру, 

тәуелсіздікке ұмтылу, қалыптасқан реттіліктерден ауытқу, үрей сезімінен арылу, фрустрация 

креативтілікке оң ықпал жасайтын факторлар. Креативтіліктің эмоционалды көрсеткіштері 

айрықша көрнекі болып келетіндіктен, эмоционалды белсенділіксіз креативтілікті байқау 

мүмкін де емес [9]. 

В.А. Моляко креативті әлеуеттің құрамдас бөлшектері ретінде келесілерді атайды: әрі 

қарай дамуға, рухани өсуге талпыну, жаңа  немесе әдеттен тыс затқа, не құбылысқа кез 

болған жағдайда таңдану, абыржу қабілеттері; жаңа білімді тез қабылдауға бейімділік; 

туындаған проблемалы жағдайды толығымен бағдарлай білу, қалыптасқан жағдайды 

салмақтай білу; табиғилық; тосын жағдайларда икемділік көрсету; бейімделу икемділігі; 

өзіндік ерекшелік;  дивергентті ойлау машығы; жаңа тәжірибе алуға дайындық; ақыл-ой 

шекараларын тез еңсере білу қабілеттері [10]. 

Егер студент ұстазының бойынан материалдың меңгерілетіндігін, қиындықтарды 

қайтсе де жеңетіндігін сезетін болса, бұл сенімділік болашақ маманға да дарып, оның да 

жігері мен парасаты жұмылып, белсенділігі арта түседі, бұл өз кезегінде болашақ 

мамандардың креативтілігін дамытуға әсерін тигізеді. А.Н. Лук адамның кейбір бейнелік 

штрихтарын шығармашылық субъект ретінде көрсетеді: 

        -студенттердің оқытушылар мен оқу бағдарламаларына сыни көзбен қарауға 

талпынулары (студенттер қай пәнмен және қандай тақырыппен айналысуды өздері шешеді); 

       - әріптестермен ойындық қарым-қатынасқа бейімділік, қиын мәселелердің өзін әзілмен 

шешуге ұмтылу;  

        -өзіне деген сенімділіктен, өзінің жеке басын бағалауынан және мінберден сөйлей 

білуінен байқалатын, қалыптасқан стереотиптерден әрдайым еркін болу ықыластарын 

жолшыбай атап өтуге болады; 

        -әлденеге назар аударуға және белгілі бір сұраққа зейін қоюға талпыну;  
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       - өз пайымдарында дереккөздерге, түсіндірме, энциклопедиялық сөздіктерге сүйенуге 

ықыласты болу;  

        -көпшілікке түсінікті нәрселерден проблема табуға ұмтылу және көпшілік мойындаған 

ақиқаттарға кумән білдіру; 

        -нақты айқындалмаған ұғымдарға сүйеніп іс жүргізуге ұмтылу [11]. 

Креативтілікке үйренуге бола ма? Бұл сұрақ педагогикалық аудиторияларда ұдайы 

талқыланып келеді. Жоғарыда аталған психологиялық-педагогикалық әдебиетке жүргізген 

талдаулардан соң біз өте жоғары ынта мен нақты қойылған мақсат, табандылық пен 

еңбекқорлық, білімді үздіксіз меңгеру, тұлғалық жалпы мәдениетті дамыту жағдайында 

креативтілікке үйренуге болады деген пікірге келдік.  

Тұлғаны креативті деп есептеуге негіз болатын қасиеттер туралы  психологиялық-

педагогикалық әдебиетте кең талқыланады. Солардың кей-біреуін мысалға келтірейік: 

баламаларды аңғару және анықтама беру, бір қарағанда айқын заттарға күмән келтіру, үстірт 

айқындамалардан бой тарту: проблемаға бойлай білу және сонымен қатар шынайы 

жағдайдан қол үзіп, келешекті болжай алу; «авторитетке» бағытталудан бас тарту; таныс 

объектіні жаңа жағынан, жаңа мәтінде көре білу; үзілді-кесілді пікірлерден, ақ-қараға бөлу 

әдетінен бас тарту; белгісіздік пен ізденіс үшін қалыпты өмір ырғағынан алшақтауға дайын 

болу. 

Креативтілік белгілеріне В.В. Давыдов тұтасты оның бөлшектерінен бұрын көре 

білуді, бір заттың қызметтік функцияларын екінші затқа ауыстыра білуді жатқызады. Өмірге 

деген креативті көзқарас адамнан белгілі бір батылдық пен қуатты талап етеді. Зерттеу 

жұмыстарын креативтікке арнаған В.Н.Козленко назарын батылдықтың қандай да болмасын 

нұсқасына аударады: олардың қатарынан қыңырлық, өз-өзіне сенімділік, тәуелсізділік, 

мінезділік, өзімшіл Эго қуаты және т.б. бой көтереді; енді адам өзінің ортасына қайтсе де 

ұнауға, олардың көңілінен шығуға ұмтылмайды, ол әйгілі болмаудан сескенбейді [12]. 

Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде қызығушылық тұлғаның таңдамалы 

бағыты, индивидтің саналы қажеттілігі, іс-әрекет мотиві ретінде түсіндіріледі. Бірқатар 

ғалымдардың зерттеуі бойынша танымдық қызығушылық оқу іс-әрекеті компоненті бола 

тұра, бірден байқалмайды. Ол өз дамуының тізбектелген кезеңінен өтеді: зерттеу 

құбылысының тартымды жақтарына сүйенетін озат қасиеттерден ішкі ниетке – оқу іс-әрекеті 

мотивіне дейін (білімқұмарлық), және студенттердің белсенді, шығармашылық іс-әрекетін 

(жеке танымдық қызығушылық) бекітуден, оның жеткілікті тұрақты тұлғалық біліміне 

дейінгі кезең. 

Креативтілік мотивтің болуы, бұл студенттің тек қана үлгі ретінде оған оқу 

барысында ұсынылатын оқу жұмысы әдістері мен қарым – қатынас тәсілдерін меңгеріп қана 

қоймай, ол оқу әрекеті мен ынтымақтасу формаларының, қоршаған адамдармен өзара 

әрекеттесудің жаңа тәсілдерін іздейді. 

Ғылыми әдебиеттерді талдау барысында креативті ойлау қабілеттілігінің қалыптасуына 

әсерін тигізетін келесі мотивтер тобын анықтадық: 

1) танымдық мотивтер - оқу әрекетінің мазмұнымен және оның орындалу үдерісімен 

байланысты; 

2) әлеуметтік мотивтер - студенттің басқа адамдармен әлеуметтік өзара әрекет етуімен 

байланысты. 

Танымдық мотивтер бірнеше бөліктерге бөлінуі мүмкін: 

  жаңа білімді игеруге бағытталған, кең танымдық мотивтер. Ол деңгейлермен анықталады. 

Бұл деңгейлер білімге деген қызығушылықтың тереңдігімен анықталады.  Бұл жаңа қызықты 

фактілерге, құбылыстарға қызығушылық; не құбылыстардың нақты қасиеттеріне, бірінші 

дедуктивті қорытындыға қызығушылық; не оқу материалындағы заңдылықтарға, теориялық 

қағидаларға және т.б. қызығушылықтар болуы мүмкін; 
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  білім алу тәсілдерін меңгеруден құралатын оқу-танымдық мотивтер: өз бетінше білім алу 

әдістеріне, ғылыми таным әдістеріне, оқу жұмысының өзін-өзі реттеу тәсіліне, өз оқу еңбегін 

тиімді ұйымдастыруға қызығушылықтар. 

  оқушылардың білім алу тәсілдерін өз бетінше жетілдіруден құралатын өздігінен білім алу 

мотивтері. 

Бұл танымдық мотивтер деңгейлері студентте «жетістікке жету мотивінің» болуын 

қамтамасыз етуі мүмкін. Ол үнемі өз-өзімен сайысқа түсу барысында жетістікке жету 

ынталылығынан, алдағы өзінің нәтижелерімен салыстырғандағы жаңа, аса жоғары 

нәтижелерге жету мақсатынан құралады. Әлеуметтік мотивтер де бірнеше топтарға бөлінеді: 

  -білім алу қажеттілігін түсіну мен жауапкершілік сезімінен құралатын кең әлеуметтік 

мотивтер. Мұнда әлеуметтік қажеттілікті, міндеттілікті түсіну мотивтерінің маңызы зор. Кең 

әлеуметтік мотивтерге таңдалған мамандыққа дайындалу ынтасы да жатуы да мүмкін; 

  белгілі ұстанымда тұру, қоршаған ортамен қарым – қатынаста өз орнын табу, олардың 

қолдауын алу, беделге ие болудан құралатын тар әлеметтік мотивтер. Бұл мотивтер адамның 

қарым-қатынас жасауға, қарым-қатынас үдерісінен, басқа адамдармен жақсы қатынасқа 

түсуден, олармен эмоционалды өзара әрекеттесуден қанағат алу талпынысына деген кең 

қажеттілігімен байланысты. Мұндай мотивтердің біріне «табыстылық мотивациясы» жатады.  

Ол оқытушылар және достары жағынан тек қолдау алу ынтасымен ерекшеленеді. Кейде 

позициялық мотив бірінші орынға ие болу, ең жақсылардың бірі болу ынтасынан көрінеді. 

Бұл жағдайда бұл беделді мотивация деп аталынады; 

  -студент тек қана басқа адамдармен қарым-қатынасқа түсіп және өзара әрекеттесіп қана 

қоймай, оқытушымен, және достарымен ынтымақтастық пен өзара қарым-қатынас 

тәсілдерін, формаларын түсінуге, талдауға, бұл формаларды әрдайым жетілдіруге 

талпынысынан құралатын әлеуметтік мотивтер (әлеуметтік ынтымақтастық мотивтері). Бұл 

мотив тұлғаның өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі жетілдіру негізі болып табылады.  

Креативті ойлау қабілеттілігін дамытуға бағытталған оқу әрекетін ұйымдастыру 

барысында ескеретін маңызды кездің бірі – оқыту-дамытушы орта болып табылады. Оның 

талаптары ретінде білім беру үдерісінің барлық субъектілеріне тиімді тұлғалық өзін-өзі 

дамыту мүмкіндігін қамтамасыз ету қажет. Мұнда мүмкіндік білім беру ортасы мен субъект 

қасиетінің ерекше бірлігі ретінде түсіндіріледі. 

Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдау бізге болашақ мамандарды 

креативтік ойлау қабілетін қалыптастыру субъектісі жағдайына ауыстыру үшін біреше 

қағидаларды бөліп көрсетуге мүмкіндік берді: 

         табысқа жету мен ынтымақтастық мотивтерінің дамуы. Табысқа жету мотиві мен 

ынтымақтастық мотиві адамның креативті ойлау қабілетінің көрінісін тұлғалық, әлеуметтік 

деңгейде қамтамасыз етеді. Жетістікке деген талпыныс адамның шығармашылығын 

белсендетеді, табыс пен жетістікке жетуді армандай отырып, тәуекелге барады [13]. 

          студент мінез-құлығындағы креативтік компонентті өзектендіру қажеттілігі. В.Н. 

Дружининнің пікірі бойынша, регламенттелмеген тәрбиелеу және білім беру ортасы 

жағдайында шығармашыл адамға еліктеу нақты өмірге шығармашыл қарым-қатынасты 

қалыптастыруға мүмкіндік береді [14]. 

          байқағыштық пен тапқырлықты, біртумалылықты дамытуға бағытталған арнайы 

жаттығуларды ендіру.  

          креативтілікке деген ішкі кедергілерді жою және бағалаудан бас тарту. Студенттер 

креативтілік ізденіске дайын болу үшін оларды өздерін қоршаған ортасы – топтастары мен 

оқытушыларымен өзара қарым-қатынаста сенімділіктің пайда болуына көмектесу қажет. 

Айтылған қағидалардан басқа, біз өз жұмысымызда болашақ маманның креативтік ойлау 

қабілетінің қалыптасуына кері әсер ететін мынадай факторларды бөліп көрсетеміз:      

  -ситуативті фактор: уақыт шектеулілігі, стресс, тез шешім қабылдау ынтасың төмендігі, 

нақты шешімге тұрақты нұсқаудың болуы, өзін-өзі сынаудың жоғарлылығы, шешімнің қате 

шешілуіне әкелетін тапсырманың болуы және т.б;  
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  -тұлғалық фактор: конформизм, өз-өзіне сенімсіздік немесе өркөкіректік, эмоционалды 

жабырқау және кері эмоциялардың тұрақты түрде басым болуы, тәуекелден мүлдем бас 

тарту, жоғары алаңдаушылық, тұлғалық қорғаныс механизмінің күштілігі және т.б. 

  Қорытындылай келе бөлімде қарастырылған мәселелер студенттің креативті ойлау 

қабілетін қалыптастыру субъектісі бола алатыны туралы айтуға мүмкіндік береді. 

Психологиялық-педагогикалық талдау барысында ғылымда креативті ойлауға әлі де болса 

бірегей баға беру жасалмағанын көрсетеді. Біздің міндетімізге креативті ойлауды 

қалыптастырудың критерийлерін анықтау жатады. Сол арқылы   бөліп алынған 

педагогикалық шарттардың зерттелетін феноменге тиімді әсерін анықтауға мүмкіндік 

аламыз.     
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Аннотация Мақалада Жаңа жағынан қазіргі психология мен психодиагностикада 

кездесетін негізгі ұғымдар мен құбылыстар жаңа жағынан ашылады. Психологияның кең 

таралған тәжірибесінде жеңіл қолдану үшін ғылыми-теориялық негіздерді түсіндіруге үлкен 

жұмыс жасалды.  

Кілтті сөздер: Психика, Индивид, Медицина 
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Аннотация В статье с новой стороны раскрываются основные понятия и явления 

встречающиеся в современной психологии и психодиагностике. Большой уклон сделан в 

сторону объяснения научно-теоритических основ для  облегченного применения в 

повсеместной практике психологии.  

Ключевые слова: Психика, личность, Медицина 

Annotation The article reveals the basic concepts and phenomena encountered in modern 

psychology and psychodiagnostics from a new perspective. A large bias is made towards explaining 

the scientific and theoretical foundations for facilitated application in the widespread practice of 

psychology. 

Key words: psyche, individual, Medicine  

 

Психологиялық денсаулық мәселесінің даму тарихы мол болғанымен, тек ХХ 

ғасырдың 80-ші жылдарынан бастап белсенді түрде жетілдіріле бастады. Аталған мәселені 

зерттеуге басынан бастап авторлардың онтологиялық ұстанымдарын анықтайтын негізгі 

жолдары белгіленді. Қазіргі кезде ғалымдармен психологиялық денсаулық мәселесінің 

әдіснамалық және мазмұндық эклектикалығы көрсетіледі. Сонымен қатар қазіргі кезге дейін 

терминологиялық көп мағыналылық пен түсініксіздік, «психикалық денсаулық» және 

«психологиялық денсаулық», «денсаулық психологиясы» ұғымдарының жеткіліксіз 

саралануы сақталған. Бұл осы маңызды саладағы диагностика, психологиялық түзету және 

психологиялық алдын алу жақтарынан әдіснамалық және әдістемелік қиындықтарға әкеледі. 

Психологиялық денсаулық мәселесі бойынша зерттеулердің әдіснамалық эклектикалығын 

белгілеуге болады [1]. 

1948 жылы Дүниежүзілік Денсаулық сақтау Ұйымының Жарғысындағы кіріспе 

сөзбасында көрсетілген анықтамада: «денсаулық - бұл тек аурулар мен физикалық 

кемшіліктердің жоқтығы ғана емес, сонымен қатар ол адамның толық физикалық, жан 

саулығы және әлеуметтік сау күйі», - деп көрсетілген [2]. Басқаша айтқанда, денсаулық - ол 

тек медициналық диагноз емес, оны бағалауға және оған әсер етуге болатын физикалық және 

әлеуметтік өлшемдер жиынтығы.  

Норманың жас шамасы мен жыныстық көрсеткіштерінен ауытқулар тіркелмеген адам, 

абсолюттік дені сау адам болып есептеледі. Кейбір ауытқуларға қарамастан ортаның тиісті 

жағдайларында, еңбек жүктемелерімен қатар ағзасы жақсы жұмыс істейтін адамды іс 

жүзінде дені сау адамдарға жатқызады.  

Психикалық (психологиялық) денсаулық тұрақсыздығының факторлары ретінде 

ғалымдар адамның психикасына, жүйке жүйесіне түсетін жүктемелердің өсуін көрсетеді [3].  

Ақпараттық көлем, өмір ырғағының жылдамдығы, адамдар арасындағы қатынастардың 

жағымсыз динамикасы (тұйықтық, әлеуметтік қолдау деңгейінің төмендеуі, күйзелісті 

ықпалдардың өсуі және т.б.) және қазіргі өмірдің басқа да патогендің ерекшеліктері тек 

ересек адамдарды ғана емес, сонымен қатар балаларды да аса эмоционалдық жайсыз 

сезімдерге әкеледі. Дүниежүзілік Денсаулық Ұйымының сарапшылары жүйке-психикалық 

бұзылулардың балаларда ғана емес, сонымен қатар балалармен жұмыс істейтін ересек 

адамадарда да кең таралғандығын көрсетеді. 

Ғалымдар зерттеуінде «толық аман-саулық» ұғымының кейбір көмескілігі байқалады. 

Жеке адамның денсаулығы өмірлік күштердің, өмір түйсігінің толықтығымен, әлеуметтік 

белсенділіктің жан-жақтылығымен және ұзақ мерзімділігімен және тұлғаның дамуындағы 

үйлесімділікпен сипатталады. «Денсаулық» - әр түрлі ғылыми бағыттармен зерттелетін 

пәнаралық категория. Қазіргі медицина адамды бірқатар аурулардан емдей отырып және хал 

үстіндегі адамдарды құтқаратындығымен, денсаулықты немесе ағзаның қорларын белсенді 

түзетуге әлі толық қатыса алмайды, ал дені сау адамдардың денсаулығын бақылауда ол 

әзірше емханалық, тар шеңберде мамандандырылған, госпитальдық болып қала береді.  

Мәдениетте және психологиялық ғылымда денсаулық феноменологиясының терең 

талдауы О.С.Васильева, Ф.Р.Филатовпен және т.б. жасалды. Зерттеліп отырған әдебиетте 
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денсаулық пен норманың анықтамасында үш түрлі идеология белгіленген: дәстүрлі 

медициналық, валеологиялық және психологиялық. Медицина норманы аурудың пайда 

болуының мүмкіндік шарасы ретінде қарастырады, валеология - ағзаның сыртқы ортамен 

теңдестігі ретінде, ал психология - денсаулықты қамтамасыз ететін позитивті тұлғалық 

күштердің қалыптасу тұрғысынан қарастырады [4]. О.С.Васильеваның, Ф.Р.Филатовтың 

тұжырымдамасында тұлға денсаулығының мәнділігі: әрбір адамның психикасында 

патогендік қызмет атқаратын санасыз кешендермен қатар тұлғаның сауығуына қажетті 

қорларында деп айтылады.  

Клиникалық психология тұрғысынан «норма», «денсаулық» ұғымдарын белгілеудің 

негізінде анықталыған «психикалық денсаулық» ұғымы басымдыққа ие. Дамыту 

психологиясы және педагогикалық психология тұрғысынан тұлғалық даму және тұлғалық 

кемелдену категорияларымен көбінесе байланысатын «психологиялық денсаулық» ұғымы 

негізгі болып табылады. Авторлар, бұл жерде бірінші және екінші тәсілдемелерде де 

ауытқулардың детерминдеушісі ретінде сыртқы орта факторын бөліп көрсетеді. Сонымен 

қатар екі бағыттың өкілдерімен «психикалық норма», «психологиялық норма» ұғымдарын 

диагностикалық мақсаттарда да, адамдардың психологиялық денсаулығын дамытудың 

жолдарын анықтау үшін де бөліп көрсету маңызды екендігін айқындады. О.С.Васильеваның, 

Ф.Р.Филатовтың пікірінше, психологиялық денсаулық үшін норма - бұл қоғамға бейімделуге 

мүмкіндік беретін белгілі тұлғалық сипаттамалардың болуы ғана емес, сонымен қатар өзін 

дамыта отырып, оның дамуына да ықпал ету. Норма - ол оған жетудің педагогикалық 

жағдайларын ұйымдастыруға бағдар болып табылатын қандай да бір бейне. Психологиялық 

денсаулық жағдайында норманың баламасы - тіршілік ету үрдісінде дамуға мүмкіндіктің 

жоқтығы, өзінің өмірлік міндеттерін орындауға қабілетсіздік. 

Осылайша, адамның психологиялық денсаулығының негізін онтогенездегі 

субъективтік шынайылықтың қалыпты дамуы құрайды. Аталған жағдайда «норма» 

ұғымының өзі - бұл қандай да бір қабілеттің дамуының орта статистикалық деңгейінің 

сипаттамасы емес, айқын көрінетін патологияның, жоғары бейімділіктің жоқтығына 

сүйенгендік емес, керісінше белгілі жаста жоғары жетістіктердің мүмкін болуын көрсету.  

Субъективтік шынайылықтың дамуын интегралдық кезеңдерге бөлуіне сәйкес 

дамудың кез келген кезеңдері, баспалдақтары, шақтары өзінің жеке формасына ие. Мұнда 

дамудың нәтижелері белгілі қабілеттердің жиынтығы ретінде субъектіліктің атқарымдық 

мүшелері болып біріктіріледі. Олардың нақты құрамы психологиялық денсаулықтың 

шамаланған жастық нормаларын құрайды. Жеке шама, Г.А.Цукерманның айтуынша, ол 

нақты бір жаста нақты бір адам үшін дамудың тиісті жағдайларында мүмкін болатын нәрсе 

[5]. 

Осы екі ұғымды саралай келе, егер «психикалық денсаулық» жеке психикалық 

үрдістерді және механизімдерді сипаттайтын болса, онда «психологиялық денсаулық» 

тұлғаға тікелей қатысты, адам жан дүниесінің жоғарғы құбылыстарымен тығыз байланыста 

болады деп белгілеуге болады.  

Денсаулық психологиясының субъектілік мәселесін қарастыруда, қазақстандық ғалым 

А.Р.Ерментаева өз еңбегінде, денсаулықты сақтау мен нығайту үшін тұлғаның өз өмірін 

жасаушы, өзгертуші, түрлендіруші субъект болуы қажетті шарт деп көрсетеді [6]. Субъект 

мәселесіне қатысты әдебиеттерге жасалған талдауында автор зерттеушілердің ғылыми 

ұстанымдары әрқалай болғанымен, олардың көзқарасында қиылысатын тұстарды айқын 

көрсетті. 

Осылайша, субъект - белсенділіктің, бастамашылықтың, біртұтастықтың, 

автономдықтың жоғары деңгейіндегі адам, өз өмірінің жасампазы, өзінің тіршілік 

әрекеттерін басқарушысы ретінде айқындады. А.Р.Ерментаева өз зерттеулерінде 

субъектілікті тұлғаның және өзгелерге деген құнды қатынасы бойынша анықтайды. Мұны 

субъектілік қатынас ұғымы арқылы мәндік сипатқа ие болады деп түсіндіреді. Сондықтан, 

денсаулықты арттыруда тұлғаның басқаларға және өзіне деген қатынасының құнды, ізгі-
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рухани сипатта болуы деп көрсеткені біздің зерттеуіміздің өзектілігін растайды. Сонымен, 

А.Р.Ерментаеваның пікірінше, ғылыми-әдіснамалық қағидалар негізінде денсаулықты 

арттырып, нығайтуда тұлға тек субъект ретінде танылуы ғана емес, оның субъект ретінде 

дамуы да орын алады деп тұжырымдайды.  Демек, субъектілік парадигмасы денсаулық 

мәселесінің психологиялық астарын ғылыми-әдіснамалық тұрғыдан түсіндіруге; денсаулық 

пен жансаулықты сақтауға, нығайтып, арттыруға психологиялық негіз болады, тұлғаның 

денсаулық деңгейіне субъектілік анықтауыш, психологиялық механизм және қажетті шарт 

болып табылатынын атап өтті. 

Сонымен қатар, психикалық денсаулықтың мәселесі бойынша отандық ғалым 

Қ.Н.Нығыметова психология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алу үшін 

дайындаған «Балалардың психикалық денсаулығына экологиялық ортаның ықпалы» атты 

диссертация жұмысында [7] теориялық тұрғыдан психикалық денсаулық проблемасының 

негіздерін анықтап, денсаулық мәселесіне арналған теориялық материалдарды талдау 

негізінде іске асырылғанын айтады. Соның нәтижесінде жалпы денсаулық мәселесі, оның 

ішінде психикалық және психологиялық денсаулық мәселелері талданып, психикалық 

денсаулықтың үш деңгейлі құрылымы: тұлғалық-мәндік немесе тұлғалық денсаулық; 

даралық немесе жеке-даралық психологиялық денсаулық; психо-физиологиялық денсаулық - 

деп анықталғаны көрсетіледі.   

Ғылыми-теориялық және қолданбалы сипатта экологиялық ортаның психикалық 

денсаулыққа әсерін қарастыруда қоршаған ортаның түрлері анықталынып, адамның 

табиғатпен байланысы Адам-орта, Адам-табиғат, Индивид-орта жүйелерінде нақтыланған 

екен. Кез-келген адам бір этностың өкілі ретінде қарастырылып, соның негізінде адам 

тұлғасы – биоэтнопсихо-әлеуметтік бірлік деген тұжырым жасалынған.  

Экспериментті зерттеу барысында экологиялық қолайсыз Арал аймағының 

балалардың да, ересектердің (ата-аналар) денсаулығына айтарлықтай ықпалы бар екені 

анықталып, экологиялық ортаның ықпалы бала тұлғасының негізгі үш сферасы: танымдық, 

сезімдік-эмоциялық және еріктік сфераларында көрініс беретіні, арал балаларының 

зияттылық деңгейі төмен болса, мазасыздану, тынышсыздану деңгейлері анағұрлым жоғары 

екені, сонымен қатар эмоциялық күйлері ата-аналарының жағдайымен байланысты екені де 

көрсетілген. 

Білім беру саласында психикалық денсаулықты нығайтуға бағытталған «Превентивті 

бағдарлама» ұсынылып, сонымен қатар мектеп жасына дейінгі балалардың экологиялық 

білімін жетілдіру мақсатымен (психикалық денсаулықты сақтаудың жолдарының бірі 

ретінде) арнайы авторлық экологиялық бағдарлама жасалынып, студенттерге арналған 

«Денсаулық психологиясы» арнаулы курсы ұсынылған. 

С.М.Жақыповтың жетекшілігімен Н.Д.Унарбекова 6-7 жастағы қазақ балаларының 

психологиялық денсаулығын қамтамасыз ету мен жолдарын зерттеуінде, психологиялық 

денсаулықты қамтамасыз ету жолдарының бірі-тренинг әдісі, ал оны ұйымдастыру-

бірлескен-диалогты танымдық іс-әрекетті қалыптастыру амалы арқылы жүзеге асатындығын 

нақтылады [8]. Автордың пікірінше, оқуға келген кезеңнен бастап балаларға психологиялық 

денсаулығын дамытуға көмек көрсетілмейтін болса, адаптациялық деңгейдегі балалардың 

одан төмен ассимиляциялық-аккомодациялық деңгейлерге ауысуы байқалады.  

Креативтілік деңгейдегі балалардың психологиялық ерекшеліктері - ортаға жақсы 

бейімделген, стресс жағдайларын жеңуге күш-қуаты бар, іс-әрекетке шығармашылық 

қатынасы бар балалар.  

Эксперимент барысында, бастауыш сыныпқа оқу барысында креативті деңгейдегі 

балалардың саны тұрақты сақталатыны көрсетілген. Автордың пікірінше, психологиялық 

денсаулықтың креативтілік деңгейін көрсеткен балаларда тұлғалық даму потенциалы бар, ал 

психологиялық денсаулықтың адаптациялық, ассимиляциялық-аккомодациялық деңгейін 

көрсеткен балаларда оқу үрдісі кезінде қалыпты даму жүзеге аспай, мектепке дезадаптация 

пайда болады.  
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Диагностикалық эксперимент нәтижелерін жалпылағанда 6-7 жастағы қазақ 

балаларының 58,7% психологиялық денсаулығы төменгі деңгейде екендігі, қамтамасыз ету 

көмегін қажет ететіндіктері анықталып, балалардың ұлттық санасын, жас епрекшелігі ескере 

отырып тренингтік сабақтың жаңа нұсқасы жасалған. 

Психологиялық денсаулық туралы қазіргі түсініктерді қарастыруды жалғастырсақ, 

денсаулықтың психологиялық деңгейінің мәні физикалық денсаулықтың алғышарттары 

ретінде Г.С.Никифоровтың еңбектерінде көрсетіледі. Автордың айтуынша, денсаулық толық 

көлемінде тек әртүрлі деңгейлерде ғана қарастырыла алады: физикалық, әлеуметтік және 

психологиялық [9]. 

Осы аталған барлық деңгейлер өзара байланысады және бір-біріне әсер етеді. 

Денсаулық психологиясының қағидаларына сүйене отырып, әсіресе психологиялық 

денсаулық физикалық денсаулықтың алғышарты болатындығын болжауға болады.  

Яғни, генетикалық факторлардың немесе табиғи апаттардың, қираулардың және т.б. әсерін 

жоққа шығаратын болсақ, онда психологиялық дені сау адам физикалық тұрғыда да сау 

болуы мүмкін.  

Г.С.Никифоров психикалық пен соматикалықтың арасындағы өзара байланыс 

медицинада ежелден белгілі болғандығы туралы жазады: «Көзді бассыз, басты денесіз емдеу, 

тәнді жансыз емдеу сияқты қате болып табылады». Сонымен, Г.С.Никифоров қазіргі кезде 

барынша жетілдірілген бағыт бар деп көрсетеді. Ол психиканың дене қызметтеріне ықпал 

ету механизмдерін қарастыратын, психосоматикалық бұзылуларды жүйеге келтіретін, 

оларды емдеудің және алдын алудың әдістерін анықтайтын психосоматикалық медицина.  

Психосоматикалық аурулар спектрінің кеңею тенденциясын ғылымның дамуына 

қарай, психикалық аурулардың саны да артқандығынан байқауға болады. Психикалық 

бейімділіктің негізінде пайда болған аурулардың мысалы ретінде ол жүрек-тамыр жүйесінің 

ауруларын келтіреді (вегетативтік-тамыр дистониясы, жүрек ырғағының бұзылуы), ішек-

қарын жолының бұзылулары (асқазан және ұлтабар жарасы), жалған неврологиялық 

бұзылулар (психикалық гипертензия, бастың психогендік аурулары) және т.б. Онкологиялық 

аурулардың кейбір психикалық шарттастықтары туралы жазылған зерттеулер бар.  

Осылайша, біз психологиялық денсаулықты - қазіргі өркениетті қоғамның көптеген 

тұрғындары үшін өзекті мәселе, деп белгілей аламыз. Психологиялық денсаулық - бұл 

құрылымдық өмірлік сценарийлерді икемді, мобилді түрде құруға және оларды қарқынды 

өзгеріп жатқан, агрессиялы ортада табысты жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, жаңа 

ақпаратты тиісті меңгеріп, қайта өңдеп және тудыру бойынша адам мен қоғамның іргелі 

қабілеті.  

Психологтардың айтуынша, тұлға өзінің өмірлік маңызды сұраныстарын 

қанағаттандыра алмаған кезде және күрделі әлемде жағымды қатынастар мен бейімдік мінез-

құлықты сақтап, өмір сүруге әлеуметтік құзыретті болуға қабілетсіз болған жағдайда 

«психологиялық сырқат» пайда болады. Өз кезегінде, психологиялық денсаулық көбінесе 

соматикалық саулықтың негізін салушысы болып табылады. Әсіресе психологиялық 

денсаулық кәсіби денсаулықты дамытудың алғышарты болып табылады.  

Мұғалімнің кәсіби денсаулығының ғылыми-тәжірибелік тұжырымдамаларының 

жетілдірілуін қамтамасыз ететін ғылымдар кешенінде, тұлғаның ішкі әлемінің, жеке 

тәжірибесінің көптеген түрлерін зерттейтін психологиялық ғылымдар, педагогтардың кәсіби 

денсаулығын сүйемелдеудің негізін анықтау үшін әдіснамалық негіз бола алады. Көп 

авторлар аталған ұғымдардың тығыз байланысын көрсетеді, мысалы, Б.С.Братусь 

денсаулықтың үш деңгейін белгілей отырып: психофизиологиялық, жеке-психологиялық 

және тұлғалық, біріншісін психикалық денсаулыққа, екіншісі мен үшіншісін - 

психологиялық амандыққа немесе психологиялық денсаулыққа жатқызады [10].    

Психологиялық денсаулық мәселесіне көптеген авторлардың көзқарастарын 

жалпылай келе, ол бірнеше компоненттен (әлеуметтік, эмоционалдық және 

интеллектуалдық) тұратын тұлғалық саулықтың интегралдық сипаттамасын білдіреді деп 
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айтуға болады. Сонымен, психологиялық денсаулық психикалық денсаулықпен тығыз 

байланысады деп айтуға болады, соңғысы психологиялық денсаулықтың негізін құрайды. 

Аталған ұғымдарды анық түсіну, олардың мәндік сипаттамасы мен ерекшеліктері аса 

маңызды, өйткені психикалық денсаулықты сақтау және нығайту саласында жұмыс істейтін 

мамандардың (психиатрлар, психологтар, психотерапевттер және т.б.) және психологиялық 

денсаулықты зерттейтін мамандардың (психологтар, психотерапевттер) іс-әрекет аясын 

жіктеген жөн. 

Психологиялық денсаулық тұлғаның болашақ өмірлік міндеттерін орындауға деген 

бағдарының алғышарты болып табылатын, адам мен қоғам сұраныстарының арасында 

үйлесімділікті қамтамасыз ететін, адамның психикалық қасиеттерінің динамикалық 

жиынтығын құрайды. Осы орайда өмірлік мақсатты, нақты бір адамның өзінің бойындағы 

қабілеттері мен мүмкіндіктерінің көмегімен қоршаған ортадағылар үшін жасалатын нәрсе 

ретінде қарастыруға болады. Авторлар, психологиялық денсаулықтың келесі өлшемдерін 

белгілейді: 

- адам психикасының әр түрлі салаларында – эмоциялық, мотивациялық, айтуға 

мүмкіндік беретін және тұлғаның үйлесімсіздігі мен оның қоршаған ортамен байланыстан 

айырылуы сияқты ауытқуларды анықтайтын психикалық тепе-теңдіктің өлшемдері; 

- психиканың барлық салаларының дамуы мен қызмет етуінің біркелкілігі ретінде 

түсінілетін, оның ұйымдасуындағы үйлесімдік, сонымен қатар олардың тығыз байланысы; 

өзінің ішкі тепе-теңдігін сақтай отырып, тұлғаның қоршаған ортаға бейімделе алу қабілеті 

сияқты ұғынылатын, ағзаның бейімділік мүмкіндіктері.  

- табиғи және әлеуметтік ортаға бейімділік; қалыптылық; адамның сабырлылығы мен 

тұрақтылығы; 

- адамдар қауымдастығына үйлесімді түрде ену; 

- нақты «Мен» -ді мінсіз «Мен» бейнесімен салыстыру. Нақты «Мен» -нің мінсізбен 

жоғары деңгейде сәйкес келуі адамның психологиялық денсаулығының нақты көрсеткіші 

болып саналады. 

И.В.Дубровина негізгі өлшемдер деп төмендегілерді санайды: өзін, өзінің 

адамгершілік қасиеттері мен кемшіліктерін қабылдау, өзінің құндылықтары мен бірегейлігін, 

қабілеттері мен кәсіби іс-әрекеттегі мүмкіндіктерін сезіну; әріптестері мен оқушыларын 

қабылдау, жасына, мәртебесіне және ұлтына қарамай, әрбір адамның құндылығы мен 

бірегейлігін сезіну; жақсы дамыған рефлексия, өзінің эмоционалдық күйлерін, мінез-құлық 

түрткілерін, қылықтарының салдарын ажырата білу; стресске қарсы тұрақтылық, жұмыс 

ортасының жағымсыз факторларымен пайда болған қиын жағдайларда өзінің жеке қорларын 

аша білу [11].           .  

Психологиялық денсаулықтың өлшемдері қазіргі зерттеушілердің көптеген 

еңбектерінде қарастырылады. Қазір психологиялық денсаулық анықтамасына көбінесе 

деңгейлік тәсілдеме ұсынылады. Мәселен, М.С.Роговин [12] деңгейлерді сыртқы және ішкі 

реттеулер қызметтерінің сақталуына негіздейді. 

Осылайша, психологиялық әдебиеттерде тұлғаның психологиялық денсаулығы 

мәселесі бойынша зерттеулер ұсынылады. Олардың талдауларын негізгі бағыттар мен 

мектептер бойынша жасағандай, психологиялық денсаулық ұғымының мазмұндық мәні 

жағынан өлшемдер арқылы да жүзеге асыруға болады. 
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The main task of the education system is to create the necessary conditions for national and 

universal values, achievements of science and practice, formation of personality and professional 

development, introduction of new technologies in education, educational information, access to 

international global communication networks - consideration of the tasks of further development of 

the education system in solving these problems, every educational institution, Daily search for 

every teacher We must move on to new practices and new relationships that open up and effectively 

change all innovations and transformations. Modern higher education offers several systems to meet 

the needs of society: integration of science, education and production, individualization of teaching 

and student work, creation of scientific, educational and industrial complexes, such as humanization 
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of education; high demand for teacher training, training of future teachers in higher educational 

institutions and their professional level should be based on new pedagogical technologies.  

This process manifests itself at different levels, depending on national traditions and the 

economic situation of the education system in different countries of the world. Changing the 

purpose and meaning of education in the context of comprehensive personal development 

contributed to the emergence of a new concept called educational technology[1]. The essence of 

this concept can be understood as a system that develops the educational process, where the 

behavior of students is the leading factor and reflects the relationship between teacher and student 

and reflexive management that ensures their capabilities. Innovations in education are considered as 

accidental discoveries, specially created, developed or pedagogical initiatives. The concept of 

innovation is defined as innovation, acceptance, evaluation and use. The key word here is the word 

"new". In the dictionary With . Ozhegov gives the following definition: "innovation" is the first new 

product that appeared recently, was previously discovered, was previously unknownх[2]. Scientist 

A. Kochetov defines innovation as follows: it is a unified theoretical, technological methodological 

concept that brings pedagogical activity to the recommended level. And scientists V. Latkin and V. 

Kvasha disagree with this, giving the following definition: the creation of fundamentally new 

models of activity that bring professional activity to a new qualitative level, exceed the norm. In the 

scientific literature, there are differences between novelty and the new world, novelty and 

innovation. Updating is a method (a new approach, program, methodology, etc. ) and the process of 

introducing innovations into this method of updating. The basis of the innovation process is the 

integrity of the formation, application and implementation of innovations. Any new method is 

personal and temporary. This is a new method for a teacher, and novelty is material for another 

teacher.  

We interpret the concept of innovation as a new implementation. In the scientific literature, 

the Russian translation of a word from one system to another introduces new elements that are 

introduced into a new environment. Of course, the update is closely related to the new introduction. 

However, not everything new always brings positive results. Firstly, news is not always a tool for 

solving pressing problems. In fact, teachers often do not study the problems that an educational 

institution needs to create, and sometimes this is considered one-sided. Secondly, each new tool is 

aimed at solving certain pedagogical problems that arise in very specific situations. However, many 

teachers not only analyze a specific situation, but also focus on what they like[3]. Thirdly, scientists 

have long established that an increase in the number of new users, the emergence of new experience 

in their development increases the effectiveness of the final results.                                                                                                       

Spreadsheet  №1 

Pedagogical technology based 

on the activation of student 

activity 

Pedagogical technology based 

on effective organization and 

management of the learning 

process 

Pedagogical technology based 

on the improvement of 

educational material by 

didactic methods 

- Technology of training based 

on reference signs and 

Reference Notes 

(V. F. Shatalov) 

- Game technology; 

-Problem-based learning 

technology; 

-New information and 

communication technologies; 

- Training technology; 

- Integration technology; 

-Self-development 

technology; 

- Programming training; 

-Differentiated learning 

technology; 

-Technology of individual 

training (Granitskaya A. 

S.,Shadrikov V. D.) 

-Technology of advanced 

training (Lysenkova S. N.); 

-Technology of Group and 

collective training; 

-Computer training 

technology; 

-Modular training technology; 

-Consolidation of didactic 

units (P. E. Erdniev); 

-Technology of cultural 

dialogue; 

- Technology that implements 

the theory of step-by-step 

formation of mental activity 

(Volovich M. B.); 

-Technology of step-by-step 

complex analysis 

(Orazakhynova N. A.); 

- Video technology: 
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-Advanced learning 

technology; 

(L. S. Vygotsky,L. V. Zenkov, 

D. Davydov) 

-Multimedia learning 

technology; 

- Design technology 

The changing role of education in society has led to a large number of innovative processes. 

Previously, the unconditional focus of education was the formation of knowledge, skills, 

information and social skills (qualities) that ensure "readiness for life", which, in turn, are 

understood as an individual's ability to adapt to social conditions. Currently, education pays more 

attention to the development of such technologies and methods of influencing the personality that 

provide a balance between social and individual needs and ensure the realization of the individual's 

personality and readiness for changes in society by activating the mechanism of self-development 

(self-improvement, self-education). Many educational institutions have begun to introduce some 

new elements into their activities, but the experience of perestroika has faced a significant conflict 

between the need for rapid development and the inability of teachers to do this. In order to learn 

how to develop a school correctly, you need to freely pay attention to such concepts as "new", 

"innovation", "innovation process", which are simple and uneven, as it may seem at first glance[4]. 

The modern concept of "education" is associated with the interpretation of such terms as 

"training", "education", "Upbringing", "Development". However, before the word "education" 

became associated with enlightenment, it had a broader sound. Dictionary meanings refer to the 

term "knowledge" as a noun derived from the verb "to form" in the sense of "to create", "to form" or 

"to develop". something new. Creating a new one is an innovation. It is necessary to develop and 

introduce new pedagogical technologies into the educational process. The introduction of new 

pedagogical technologies and the use of educational materials in a single system. Educational and 

educational activities in the field of international relations. Environmental, economic and social 

problems in education. "I don't know," he said. In the educational process, the use of new 

pedagogical technologies has its own characteristics. As a result of innovative knowledge, 

innovative and pedagogical technologies, methods of teaching and upbringing have been 

developed[5]. 

Innovation in relation to the pedagogical process implies the introduction of new things into 

the goals, content, methods and forms of education and upbringing, the organization of joint 

activities of the teacher and the student. It was at this time that the problem of innovation in 

pedagogy and, accordingly, its conceptual support became the subject of a special study. The terms 

"innovations in education" and "pedagogical innovations", which are used as synonyms, are 

scientifically justified and included in the categorical apparatus of pedagogy. 

Pedagogical innovations - innovations in pedagogical activity, changes in the content and 

technology of teaching and upbringing in order to increase their effectiveness[6]. 

Thus, the innovation process is the formation, development and organization of new content. 

Currently, there is a need for professional training of teachers adapted to changes in social 

conditions, new ideas, students and creativity. Development of creative opportunities in the concept 

of development of secondary education of the Republic of Kazakhstan, the main goal of educational 

organizations is to determine the worldview, creative competence. This concept of "creativity" is 

described as the desire for self-realization in the real world. There are positive changes in the 

education system in our country. You can develop a person's abilities, organize his creative work, 

organize the educational process of giftedness, use advanced educational technologies. Today, the 

need for a creative personality in higher educational institutions is associated with the development 

of science and technology, the introduction of advanced technologies in the field of technology. 

Creativity is a form of thinking that accumulates as a new being, and it is a form of thinking[8]. 

Future teachers, along with mastering the achievements achieved in the process of socio-economic 

modernization, adapting to new conditions in their activities, achieve successful success in all areas. 
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БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫНДАҒЫ ЗАМАНАУИ SMART ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ 

ТИІМДІЛІГІ 

 

Сұлтанова Әсем Нұржанқызы 

"Шетел тілдері мұғалімдерін даярлау" мамандығының 2 курс студенті, М. Х. Дулати 

атындағы Тараз өңірлік университеті, Тараз қаласы 

Ушакбаева Камшат Рахымбердіқызы 

"Педагогика" кафедрасының аға оқытушысы, М. Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік 

университеті, Тараз қаласы 

 

Мемлекет басшысы Қ.К.Тоқаевтың «Халық бірлігі және жүйелі реформалар – ел 

өркендеуінің берік негізі» атты жолдауында «Қазіргі заманда бәсекеге қабілеттіліктің басты 

факторының бірі – барынша цифрландыру. Қазақстан үшін заманауи цифрлық 

технологиялар трансферті, Индустрия 4.0 элементтерін енгізу айрықша маңызды. Біз 

шетелдегі стратегиялық серіктестерімізбен белсенді жұмыс істеуге тиіспіз. Біз еліміздің 

орасан зор ақпараттық-телекоммуникациялық әлеуетін іске асыра білуге тиіспіз. Жаңа 

цифрлық дәуірде ол геосаяси маңызға ие болады.    Сонымен бірге, отандық ІТ-секторды 

дамытып, күшейте түсу де маңызды. Елімізге жас, білімді әрі ынталы мамандар 

керек.   Цифрландыру жөніндегі ұлттық  жобаның аясында кемінде 100 мың жоғары білікті 

ІТ-маман даярлау қажет.» деп атап өткендей 21 ғасыр технология дәуірі ретінде 

қарастырылады. Бүгінгі таңда технология біздің өмірімізде өте маңызды рөл атқарады. Ол 

экономиканың өсуінің негізі болып табылады. Технологиясы нашар экономика ешқашан 

бүгінгі талаптар бойынша өсе алмайды. Себебі технология біздің жұмысымызды әлдеқайда 

жеңілдетеді және белгілі бір тапсырмаға жұмсалатын уақытты азайтады. Технологияның 

ықпалы барлық мүмкін салаларда сезіледі, сол салалардың бірі – білім саласы[1]. 

Білім беру саласындағы технологияның рөлі төрт жақты: ол оқу жоспарының бір бөлігі 

ретінде, нұсқауларды жеткізу жүйесі ретінде, нұсқауларға көмекші құрал ретінде, сонымен 
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қатар бүкіл оқу процесін жақсарту құралы ретінде енгізілген. Технологияның арқасында 

білім беру пассивті және реактивтіден интерактивтіге көшті. 

Білім корпоративтік және академиялық ортада маңызды. Біріншісінде, білім беру 

немесе оқыту жұмысшыларға бұрынғыдан басқаша істеуге көмектесу үшін қолданылады. 

Соңғысында, білім беру оқушылардың санасында қызығушылықты қалыптастыруға 

бағытталған. Кез келген жағдайда технологияны пайдалану оқушыларға ұғымдарды 

жақсырақ түсінуге және есте сақтауға көмектеседі[2]. 

Халықаралық білім беру технологиялары қоғамының (ISTE) мәліметтері бойынша, 

қазіргі сұранысы жоғары жұмыс орындарының көпшілігі соңғы онжылдықта құрылған. 

Smart технологиялардағы жетістіктер жаһандану мен сандық трансформацияны алға 

тартатындықтан, мұғалімдер оқушыларға болашақ мансапта табысқа жету үшін қажетті 

дағдыларды алуға көмектесе алады. 

Оқыту процесінде Smart технологияларды қолданудың негізгі ерекшелігі – бұл білім 

алушыларға өз бетімен немесе бірлескен түрде шығармашылық жұмыспен шұғылдануға, 

ізденуге, өз жұмысының нәтижесін көріп, өз-өзіне сын көзбен қарауына, ғылыми жұмыспен 

айналысуға мүмкіндік береді. 

«S M A R T» терминінің аббревиатурасы: 

S elf-Directed –өздігінен білім алуға бағытталған; 

M otivated – білім алушының белсенді танымдық әрекетін негіздейді; 

A daptive –білім беру субъектісіне бейімделген; 

R esourse – қолжетілімділігі еркін білім беру ресурстары; 

T echnology Embedded – технологиялармен қамтамасыз етеді. 

Сыныптарда сандық оқыту құралдарын тиімді пайдалану оқушылардың белсенділігін 

арттырады, мұғалімдерге сабақ жоспарларын жақсартуға көмектеседі және жеке оқытуды 

жеңілдетеді. Бұл сонымен қатар оқушыларға 21 ғасырдың маңызды дағдыларын 

қалыптастыруға көмектеседі. Виртуалды сыныптар, smart құрылғылар және басқа да 

технологиялық құралдар сабақты жандандырып қана қоймайды, олар ынтымақтастық пен 

ізденімпаздықты дамытатын және мұғалімдерге оқушылардың үлгерімі туралы деректерді 

жинауға мүмкіндік беретін инклюзивті оқу орталарын жасай алады[3]. 

Мұғалімдер оқушылардың үлгерімін жақсартқысы келеді, сол үшін smart 

технологиялар оларға осы мақсатқа жетуге көмектеседі. Қиындықтарды азайту үшін 

мемлекет мұғалімдерге технология арқылы оқушылардың оқуын жақсарту мақсатында 

қажетті құзыреттілікті алуға көмектесуі керек. Сонымен қатар, сыныптағы технологиялар 

мұғалімдердің жұмысын олардың күніне қосымша уақыт қосудың орнына жеңілдетуі керек. 

Smart технология оқушыларға оңай қолжетімді ақпаратты, жылдам оқуды және алған 

білімдерін тәжірибеде қолдануға қызықты мүмкіндіктер береді. Бұл оқушыларға жаңа 

тақырыптарды ашуға және қиын ұғымдарды түсінуді тереңдетуге мүмкіндік береді. Сынып 

ішінде және одан тыс smart технологияны пайдалану арқылы оқушылар болашақ кәсіптерге 

қажетті 21 ғасырдағы техникалық дағдыларды ала алады. Төменде технологияның білім 

берудегі маңыздылығы мен оның оқушылар мен мұғалімдерге беретін тиімділігі 

келтірілген[4]. 

Білім беру технологиясы ынтымақтастыққа ықпал ете алады. Мұғалімдер сабақ 

барысында оқушылармен араласып қана қоймай, оқушылар да бір-бірімен сөйлесе алады. 

Онлайн сабақтар мен оқу ойындары арқылы оқушылар мәселелерді шешу үшін бірлесіп 

жұмыс істей алады. Бірлескен іс-әрекетте оқушылар өз ойларымен, идеяларымен бөлісіп, бір-

біріне қолдау көрсете алады. Сонымен қатар технология мұғалімдермен жеке қарым-қатынас 

жасауға мүмкіндік береді. Оқушылар сыныпқа қатысты сұрақтар қоя алады және түсінуі 

қиын тақырып бойынша қосымша көмек сұрай алады. Үйде оқушылар үй тапсырмасын 

жүктей алады, ал мұғалімдер ноутбук арқылы орындалған тапсырмаларға қол жеткізе алады 

және тексере алады. 
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Технология білім беру ресурстарына тәулік бойы, яғни кез келген уақытта қол жеткізуге 

мүмкіндік береді. Сабақтар ноутбук немесе мобильді құрылғы арқылы толығымен онлайн 

режимінде өтуі мүмкін. Оқытудың гибридті нұсқалары технологияны кез келген жерден 

пайдалануды тұрақты сыныптағы сабақтармен біріктіреді. Екі сценарийде де әр оқушы үшін 

оқу жоспарларын бейімдеу үшін smart технологияны пайдалану мүмкін. Мұғалімдер 

оқушылардың қызығушылықтары мен күшті жақтарына негізделген сабақтар құра алады. 

Қосымша артықшылығы - оқушылар өз қарқынымен оқи алады. Маңызды ұғымдарды 

жақсырақ түсіну үшін сынып материалын қайталау қажет болғанда, оқушылар сабақ 

жоспарындағы бейнелерді қарап шыға алады. Осы онлайн әрекеттер арқылы жасалған 

деректер мұғалімдерге қай оқушылардың белгілі бір пәндерден қиналғанын көруге және 

қосымша көмек пен қолдау көрсетуге мүмкіндік береді[5]. 

Қызықты білім беру мазмұны арқылы мұғалімдер балалардың ізденімпаздығын 

оятып, олардың қызығушылығын арттыра алады, зерттеулер мұның академиялық табысқа 

байланысты екенін айтады. Сабаққа қызығушылық оқушыларға математика және оқу 

ұғымдарын жақсырақ түсінуге көмектеседі. Қызықты мазмұнды жасау, бейнелер немесе 

подкасттарды пайдалануды қамтуы мүмкін. Мысалы, тапсырмаларды жіберген кезде 

оқушылар бейнелерді қоса алады немесе бүкіл дүние жүзіндегі оқушылармен өзара 

әрекеттесе алады. 

Мұғалімдер өнімділіктің жаңа деңгейлеріне жету үшін технологияны пайдалана 

алады, оқушылардың оқу мүмкіндіктерін кеңейту үшін пайдалы сандық құралдарды енгізе 

алады және оқушылардың қолдауы мен белсенділігін арттыра алады. Бұл сонымен қатар 

мұғалімдерге оқыту әдістерін жетілдіруге және оқытуды жекелендіруге мүмкіндік береді. 

Мектептер физикалық оқу материалдарының құнын азайту, білім беру бағдарламасының 

тиімділігін арттыру және мұғалімнің уақытын тиімді пайдалану арқылы smart технологиядан 

пайда көре алады[6]. 

Сонымен бірге, Смарт-оқыту педагогтар үшін жаңа мүмкіндіктер ашады: тәжірибе 

бөлісу мен идеялар, көбірек ғылыммен айналысу, жаңа контент құруда нөлден бастамай, бар 

мазмұнды пайдалануда уақытты үнемдеуге мүмкіндік береді. Мұғалім оқушыларды оқу 

процесінде жаңа технологиялармен, оқу құралдарымен таныстырып қана қоймай, онымен 

жұмыс жасап, басқаша құрастыруды үйренуі керек. Смарт білім беру ортасы мұғалімдер 

арасында мазмұнды бөлісе алатын интернет-қауымдастықтарды дамытуды талап етеді және 

онда ойларымен, тәжірибелерімен де бөлісе алады. 

Мұндай білім беруді жүзеге асырудың техникалық негізі барлық қол жетімді құралдардың 

яғни, компьютерлер, ноутбуктер, планшеттер, смартфондар және т.б. болуы болып 

табылады[7]. 

Жаңа смарт технологияларды пайдалану, жаңа білімге қызықтыру тек мектеп 

оқушылары үшін ғана емес, сонымен қатар халықтың ересек топтарын да жаһандық 

қауымдастыққа әлеуметтену, табысты болу үшін өзін-өзі дамытуға, тәрбиелеуге ықпал ететін 

құрал болуы керек. Бұл адамдардың өмір бойы осындай жақсы дағдылары мен күнделікті 

өсіп-дамып жатқан заманауи экономика жағдайында жұмыс жасау қабілеттілігін арттырады. 
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 Қазақстандық ұлттық құндылықтарды жаңғырту қазіргі заманғы мемлекеттен өзінің 

ішкі және сыртқы саясатын ұлттық сипатта жүргізуді талап етеді. Қазақтардың жоғары 

рухының ұлттық идеясын қалыптастыруда ұлттық құндылықтардың маңызы зор. Ұлттық 

білім идеясы бүгінгі күннің талаптары мен өмірлік қажеттіліктен туындайды. Ұлттық 

идеяның негізгі бағыты-ұлттық құндылықтар мен жалпыадамзаттық құндылықтарды 

байланыстыра отырып, ұлттық мүдделердің өркендеуіне ықпал ете алатын, қалыптасқан 

ұлттық ерекшелігі бар толық жетілдірілген, ұлттандырылған тұлғаны тәрбиелеу. Ұлттық 

идея қазақ халқы қалыптастырған моральдық нормалар мен ұлттық құндылықтарда 

бекітілген патриоттық тәжірибені игеру, ұлттық этномәдени дәстүрлер мен әдет-ғұрыптарды 

тану, тарихты құрметтеу арқылы іске асырылады[1]. 

  Көрнекті ғалым, қоғам қайраткері Амангелді Айталы "ұлттың рухани мұрасы мен 

дәстүрлерін, батырлық қаһармандық бейнесін қастерлеу-әлемдік өркениеттер арасындағы 

оның тәуелсіздігін нығайтатын ұлттық идеяның басты көзі"деп атап өтті. "Кішкентай бала - 

бұл жас өзек, Жас күні сен қандай пішінде бүгілесің, есейген сайын ол сол иілуге оралады", - 

деп түйіндеді қазақ халқының ұлы ақыны, ғалым М.Жұмабаев. Бүгінгі жас ұрпақ бала 

https://tech.ed.gov/files/2017/01/NETP17.pdf
https://www.iste.org/explore/iste-blog/preparing-students-jobs-dont-exist
mailto:kru-1983@mail.ru
mailto:mereysharip@mail.ru
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кезінен, яғни ерте жастан ұлт құндылықтарының негізінде тәрбиеленуі керек. Тәрбие 

жұмысы-бұл мемлекеттік іс. Шынында да, бүгінгі дұрыс тәрбие болашақта жақсы тәрбие 

көрсететін адамдар өсетінін білдіреді. Сондықтан мемлекет басшысы өз мақаласында: "біздің 

ұлттық дәстүрлеріміз, тіліміз бен музыкамыз, әдебиетіміз, салт-дәстүрлеріміз, бір сөзбен 

айтқанда, ұлттық рухымыз мәңгі қалуы тиіс", - деп түйіндейді.  

 Бүгінгі күннің көзқарасы бойынша, өзекті мәселелердің бірі өскелең ұрпақты 

отансүйгіштік, батырлық рух сезімімен тәрбиелеу болып табылады. Ұлттық сезімді, ұлттық 

ар-намысты, ұлттық рухты тәрбиелеу бүгінгі күні өзекті міндет деп санаймын. Яғни, бүгінгі 

біздің басты міндетіміз - еліміздің туын көтеріп, халқымыз ғасырлар бойы адамзаттың игілігі 

үшін армандаған ұлттық білім беру мен мәдени-рухани саласында жұмыс істеу. Еліміздің 

көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Мұстафа Шоқай: "Ұлттық мұра рухында 

тәрбиеленген ұрпақтан халқымыздың мұқтаждығы мен мүддесі үшін қайғыратын пайдалы 

азамат шыға алмайды", - деді. 

 Ұлттық құндылықтар ұлттық идеяның басты өзегі, ұлтты қалыптастырудың басты 

факторларының бірі болып табылады. Бұл ұлттық идеяны жүзеге асыратын басты фактор-

мемлекет. Ұлттық идея-туған жердің, өсіп келе жатқан ортаның әсерінен қалыптасқан және 

тіл, ауызша әдебиет, әдет-ғұрып, әдет-ғұрып және халықтың тыйымдары арқылы жүйеленген 

сезім. Ол-ұлттың мәні, психологиялық сәйкестілік. Егер бұл ұлттық идеология әлсіз болса, 

бұл, әрине, барлық салаларға теріс әсер етеді. 

 Патриотизм міндетті түрде жеке тұлғаның жоғары әлеуметтік белсенділігін көрсетеді, 

өйткені оның өзі еңбекте жетістікке жетуге, қоғамға, халыққа, Халыққа қызмет етуге жоғары 

импульс болып табылады. Осы себепті қазақстандық патриотизм күрделі рухани және саяси-

әлеуметтік құбылыс ретінде Отанды қорғау, нығайту және өркендету жолында өзінің 

ажырамас тұтастығын сезінетін адамның руханиятының, азаматтығының және саяси-

әлеуметтік белсенділігінің бірлігін білдіреді. Өздеріңіз білетіндей, бұл кез-келген 

мемлекеттің іргелі саяси міндеті. Патриотизмді тәрбиелеудің негізгі мақсаты болашақ 

ұрпақты еңбекке баулу, көркем және педагогикалық дағдыларды игеру, отбасына, туған 

жеріне, Отанына деген сүйіспеншілік, олардың бай тарихи тәжірибесіне сүйене отырып, ар-

намысы мен қадір-қасиетін қорғау болып табылады. Оның басты ұстанымы - Отанға, өз 

халқына, өз Отанына деген сүйіспеншілік. Бұл өзінің қажырлы еңбегімен, жанқиярлық 

ерлігімен өз елінің беделін арттырып, өз халқын бағалайтын қазақстандықтардың күнделікті 

өмірінде көрініс табады. Бұл Отан мен Қазақстан халқына қауіп төніп тұрған қиын 

жағдайларда, әсіресе өткір және қарқынды жағдайда болады. Күнделікті өмірде бұл 

азаматтардың өндірістегі, ғылымдағы, өнердегі, спорттағы шығармашылық еңбектерінде, 

сондай-ақ әскери қызметте, сарбаздарды туған жерін батыл қорғауға, өз халқының, елінің, 

Отанының егемендігін қамтамасыз етуге, шекараларымыздың мызғымастығына, қол 

сұғылмаушылыққа дайындайды. "құрметтеуге және құрметтеуге"болатын әлеуметтік тәртіп 

туралы. 

 "Ғасырлар бойы елдің қалауы-ер адамның қалауы, адал ұл-елдің тірегі" - бұл жеке 

тұлғаны қалыптастыруға, әр балада адамгершілік, батыл, шыдамды, толерантты қасиеттерді 

дамытуға қосқан үлесі. Жас ұрпақ аға буынның лайықты мұрагері болуы үшін жастарға 

халқымыздың Отан игілігі үшін жасаған ерліктерінің ұлылығын түсіндіру қажет. Біздің 

еліміздің тарихы мұнда жетекші орын алады. Біз қазақ халқының тарихын насихаттай 

отырып, өскелең ұрпақты тәрбиелей отырып, әрқашан мемлекеттік мүдделерді көздей 

отырып, мемлекеттік Тәуелсіздіктің мәңгілік сақталуына ықпал ете отырып, табанды еңбек 

етуге тиіспіз. Тарихты оқи отырып, сіз патриотизмге, өз халқыңызға, басқа халықтарға деген 

махаббатқа, жауынгерлік, еңбексүйгіштікке, Отан үшін, халықтар арасындағы достық пен 

ынтымақтастық үшін кез келген қиындықтарға дайындыққа, қоғамға, халыққа, елге қызмет 

етуге, адалдыққа, шыншылдыққа, тазалыққа, қарапайымдылыққа, кішіпейілділікке дайын 

болуыңыз керек, халық, Отан алдында өз мүдделеріңізді қорғауыңыз керек және Отан. ол 

мүдделерден жоғары болу сияқты қасиеттерде тәрбиеленеді. 
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 Жалпыұлттық келісімнің бірегей моделі ретінде "Мәңгілік Ел" жалпыұлттық идеясын 

ұсына отырып, Н.Ә. Назарбаев болашағы біртұтас ұлтты қалыптастыру жөніндегі негізгі 

бағыттарды айқындады. 

 "Мәңгілік Ел" патриоттық актісі барлық қазақстандықтарды Мәңгілік Елдің мызғымас 

Жеті негізін нығайтуға, сақтауға және ұрпақтан-ұрпаққа беруге шақырады. "Мәңгілік ел" 

патриоттық актісіндегі басты бағыт - жоғары руханият пен патриотизмді қалыптастыру. 

Жалпыұлттық идеяның миссиясы мен құндылықтары оқу-тәрбие жұмысының барлық 

түрлері арқылы іске асырылады. Білім беру процесін ұйымдастырудың маңызды ерекшелігі-

тәрбие мен білімнің бірлігі. Ең бастысы-кең білімді, үйлесімді тұлғаны тәрбиелеу, 

Қазақстанның жаңа азаматын қалыптастыру. Ұлттық мұраға (салт-дәстүрлерге, әдет-

ғұрыптарға, мәдениетке) мақтаныш сезімін және терең құрмет сезімін тәрбиелеу, 

оқушылардың көркем еңбек сабақтарында қалыптастыру, өз Отанына, өз туған жеріне 

құндылық қатынасы бойынша жүйелі жұмыс[2]. Көркем еңбек сабақтарында оқушылардың 

белсенді әлеуметтенуі және әлеуметтік жауапкершілік, ел тағдырына, өз Отанының 

тағдырына немқұрайлы қарамау сияқты қасиеттерді қалыптастыру. Азаматтық және 

патриотизм адамның туған жеріне, оның саналы өмірі өтетін жерге байланысты. Басты 

міндет – өз халқының дәстүрлерін құрметтейтін және оның материалдық және рухани 

мәдениетін мақтан тұтатын азаматты тәрбиелеу. Қазақстандық патриотизм-бұл Отан, Туған 

жер сезімі, - бұл қасиетті сезім, Отанға деген сүйіспеншілік бұл сезімді, осы байланысты 

күшейтеді. Патриотизм бала кезінен санада қалыптасады, отбасында және мектепте 

тәрбиеленеді, халықтың салт-дәстүрімен және өмір салтымен, қоғамның күш-жігерімен, өз 

Отанының игілігі үшін тұрақты еңбегімен, сыйластықпен және заңдарды сақтаумен 

қалыптасады. Жоғары руханилықты, ұлттық мақтанышты, ұлттық қадір-қасиетті қайта 

жаңғыртпай, өз тарихын, аға ұрпақтың істері мен дәстүрлерін құрметтемей, моральдық 

тұрғыдан сау тұлғаны тәрбиелеу мүмкін емес. 

 Ұлттық сана-сезімді, Отан алдындағы жауапкершілік сезімін тәрбиелеу, өз үлесі 

есебінен елдің әлеуетін арттыру, белсенді өмірлік ұстанымды қалыптастыру. 

 Тәрбиенің негізгі мақсаты - оқушыларды ересек өмірге мейірімді, адал, әдепті 

адамдармен дайындау. Көркем еңбек сабақтарында Рухани-адамгершілік тәрбие мен даму – 

бұл адамгершілік құндылықтармен танысу процесі-жақсылыққа, парызға, ризашылыққа, 

қайырымдылыққа, мейірімділікке, жанашырлыққа, өмірлік сынақтардан өтуге дайын болуға, 

адамгершілік мінез-құлыққа ынталандыру. Тәрбиенің негізі халықтың ұлттық, рухани-

адамгершілік дәстүрлері болуға тиіс. Көркем еңбек сабақтарындағы рухани-адамгершілік, 

патриоттық, азаматтық тәрбиенің мақсаты-Отанға, халықтың мәдениетіне деген 

сүйіспеншілікке баулу, сыныпта оқушының қоғамдық өмірдің белсенді әлеуметтік 

ұстанымын қалыптастыру. 

 Патриотизм, мораль мен адамгершілік нормалары, ұлтаралық келісім мен 

толеранттылық, дене бітімі мен рухани даму, заңға бағыну. Бұл құндылықтар меншік 

нысанына қарамастан барлық оқу орындарында сіңірілуі тиіс. Осы құндылықтардың бірі 

және біздің еліміздің басты артықшылығы-көпұлтты және көптілділік. 

 Азаматтың рухани-адамгершілік дамуын және жеке басын тәрбиелеуді қамтамасыз 

ету Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы мемлекеттік саясатының негізгі міндеті 

болып табылады. Негізгі ұлттық құндылықтар рухани-адамгершілік құндылықтар жүйесінде 

ашылады: қазақстандық патриотизм-Отанға, халыққа, туған жерге деген сүйіспеншілік, 

Азаматтылық-Отанға қызмет ету, құқықтық мемлекет, азаматтық қоғам, көп мәдениетті 

әлем, отбасы-махаббат пен денсаулық, ата-аналарға құрмет, Еңбек және шығармашылық-

еңбекке, шығармашылыққа құрмет, табиғатқа деген сүйіспеншілік – Туған жер, экологиялық 

тәрбие, басқа халықтардың мәдениетін құрметтеу, прогресс, ынтымақтастық. 

 Жалпы орта білім беру білім берудің барлық деңгейлеріне ортақ болып табылатын 

және білім алушының мінез-құлқы мен қызметін ынталандыратын тұрақты жеке бағдарлары 



 65  

 

болуға арналған білім алушылардың ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарды бойына 

сіңіруге бағытталған[4]. 

Ұлттық құндылықтарымызды әлемдік деңгейге шығаруға қабілетті тұлға 

тәрбиелеу үшін: 

оқушылардың ұлттық сана-сезімін қалыптастыру; 

жас ұрпақ санасына туған халқына деген құрмет, сүйіспеншілік, мақтаныш сезімдерін 

ұялату, ұлттық рухын дамыту; 

ана тілі мен дінін , оның тарихын, мәдениетін, өнерін, салт- дәстүрін, рухани-мәдени 

мұраларды қастерлеу; 

жас ұрпақ бойында жанашырлық, сенімділік, намысшылдық тәрізді ұлттық мінездерін 

қалыптастыру сияқты міндеттерді орындағанда ғана басты мақсатқа жетеміз. 

Білім беру құндылықтарын сіңіру негізінде білім алушылар: 

Қазақстан мүдделеріне қызмет етуге әзірлік; 

Қазақстан Республикасының Конституциясы мен заңдарының нормаларын құрметтеу және 

сақтау болып табылады; 

әлеуметтік жауапкершілік және шешім қабылдай білу; 

мемлекеттік тілді меңгеру уәждемесі; 

Қазақстан халқының мәдениеті мен дәстүрлерін, әлемнің мәдени әралуандығын құрметтеу; 

рухани келісім мен төзімділік идеяларына бейімділік; 

қоршаған әлемге және экологиялық тепе-теңдікті сақтауға оң көзқарас; 

шығармашылық және сыни ойлау; 

коммуникативтілік және ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен технологияларды 

тиімді қолдана білу; 

өмір бойы оқуға және өзін-өзі жетілдіруге уәждеме. 

 Қазіргі қоғамдағы әлеуметтік-экономикалық өзгерістер қоғамның рухани 

денсаулығына ғана емес, сонымен бірге осы қоғамның өмір сүруіне де алаңдаушылық 

тудыратын өзіндік тарихқа, мәдениетке, өнерге деген қызығушылықтың күрт төмендеуіне 

әкелді. Бүгінгі таңда әлеуметтік мәселелерді шешудің маңызды өлшемдері адамгершілік, 

руханият және адамның жалпы мәдениеті болып табылады[5]. Нарықтық экономиканың 

қатаң жағдайларында ұлттың рухани және адамгершілік бағдарларын сақтау міндетін өзіне 

алатын, жеке тұлға мен қоғамның әлеуметтік әлеуетін іске асырудың айқындаушы шарты, 

халықтың өзіндік ерекшелігін бекіту нысаны және оның рухани денсаулығының негізі болып 

табылатын мәдениет болып табылады.  

 Қазіргі жағдайда ұлттық құндылықтар халықтың мәдениетінің шығу тегіне, шын 

мәнінде руханияттың пайда болуына әкелетін ерекше құбылыс ретінде қарастырылады. 

Жалпы мәдени тарихи құбылыс бола отырып, елдің геосаяси жағдайына сәйкес қоғамның 

материалдық және рухани мәдениетінің дамуы ұлттық құндылықтар ұрпақтардың 

даналығын, мәдениеттің көп қырлылығы мен өзіндік дәстүрлерін бойына сіңірді. Олар 

қалаған идеал туралы саналы ұжымдық идеяны білдіреді және адамның қарым-қатынасы мен 

қызметін реттеу, тартымды жеке қасиеттер мен қасиеттерді дамыту әлеуетіне ие. Сонымен 

қатар, құндылықтар қоғамның өмірлік белсенділігін қолдайды және оны дамыту мен 

жетілдірудің факторы болып табылады. Ұлттық құндылықтарды қалыптастыру отандық 

мәдениет пен білімнің өзіндік ерекшелігі мен өзіндік ерекшелігіне қызығушылықты 

жандандыру[6].  

 Этникалық мәдениеттің элементтерінің бірі болып табылатын және Өткеннен 

болашаққа ақпарат беретін ұлттық костюм мысалында. Белгілі бір халықтың ұлттық киімінің 

ерекшеліктерін зерттей отырып, біз адамның қайдан шыққанын, қандай климаттық жағдайда 

өмір сүретінін, қандай әлеуметтік тапқа жататынын, оның экономикалық өмір салтын, негізгі 

кәсібін, салт-дәстүрлерін және костюмнің белгілі бір бөліктеріне тігілген немесе тігілген 

символдарды білеміз.оны анықтауға көмектеседі. Сондай-ақ, Ұлттық киім жас және 
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отбасылық айырмашылықтарға баса назар аударады. Киімдегі таптық айырмашылықтар 

матаның сапасы мен зергерлік бұйымдардың байлығында көрінді.  

 Халық өнері, халық шығармашылығы-рухани өмірдің қайнар көзі, өз халқына деген 

құрмет пен ол үшін мақтаныш көзі. Әр халықтың халық өмірінің терең негіздерінен шыққан 

өз мұраттары бар. Олар халық өмірінен, тілден, діннен, тарихтан пайда болады және дамиды, 

жабық органикалық тұтас құрайды.  

 Ұлттық костюм рухани және материалдық мәдениеттің бір бөлігі ретінде тарихи 

маңыздылығын ғана емес, сонымен бірге халықтың эстетикалық өзін-өзі танытуының өзіндік 

формасын да білдіреді. 

  Білім және тәрбие-бұл әр халық арасында өзіндік жолдармен дамитын мәдениеттің 

маңызды компоненттері. Тәрбие дегеніміз-әрбір адамның туған этностың рухани мәдениетін, 

оның ұлттық рухын, болмысын жинақтауы. Халықтың рухани құндылықтары, оның 

дәстүрлері көптеген ғасырлар бойы жеке тұлғаны әлеуметтендіруде шешуші рөл атқарды. 

Тәрбие процесінде адам мәдени дағдыларды игереді, белгілі бір этникалық топқа қатысады, 

әлемдегі өз орнын біледі[7].  

 Ұлттық мәдениеттерді зерттеу-тек білім беру міндеті ғана емес. Ол әлемдік 

мәдениеттің бір бөлігі ретінде сақтауға, оның шекарасын кеңейтуге және мәдениеттер 

диалогына ықпал ететін мәдениеттің тасымалдаушыларын, дәстүрлерді жалғастырушыларды 

өсірумен бірдей маңызды.  

 Қоғам қазіргі адамды білімді және терең адамгершілік ретінде көргісі келеді. 

Көркемдік-эстетикалық тәрбие мәселесін рухани-адамгершілік тұлғаны қалыптастыру 

құралы ретінде нәтижелі шешу үшін білім беру ортасының біртұтас кеңістігін құру қажет. 

"Ұлттық білім беру жүйесін жаңғырту жалпы білім беру мекемелері мен балаларға қосымша 

білім беру мекемелерін біртұтас білім беру кеңістігіне біріктіруді қамтиды". 

 Негізгі ұлттық құндылықтар рухани-адамгершілік даму мен тәрбиенің негізгі 

мазмұны болып табылады. Негізгі ұлттық құндылықтар-бұл Қазақстан Республикасының 

көпұлтты халқының мәдени, отбасылық, әлеуметтік-тарихи, діни дәстүрлерінде бар, 

ұрпақтан-ұрпаққа беріліп, қазіргі жағдайда елдің сәтті дамуын қамтамасыз ететін негізгі 

моральдық құндылықтар мен басым моральдық көзқарастар[8]. 

 Қорыта айтқанда, бүгінгі күнде жастарды әдепті де саналы етіп тәрбиелеу үшін ең 

алдымен тәрбие ережелеріне сүйене отырып, ұлттық дәстүрімізді, әдет-ғұрыптарымызды, 

дінімізді, ата-бабаларымыздан қалған насихат-мұраларды жастардың санасына сіңіре 

білуіміз қажет. Тәрбиенің көзі ата-бабамыздан қалған мұралар мен дана сөздер десек, біз 

соларды насихаттайтын жүргізушіміз. Бүкіл қоғам болып қолға алып, мәдениетті, тәрбиелі 

болып жүруді әрқайсысымыз өзімізден бастасақ, жас ұрпақтың тәрбиесі де өз жемісін берері 

анық.  
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УДК 17.71 

 

ӘМІРҚҰЛ МЫРЗАҚҰЛҰЛЫ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ТАНЫМДЫҚ ҚҰБЫЛЫС 

 

Қалиева Жансая Дарханқызы, М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік 

университеті, «Қазақ және орыс тілдері кафедрасының» аға оқытушысы 

 

Аннотация 

 Бұл мақала Әмірқұл Мырзақұлұлы шығармашылығына арналған. Мақалада ақын 

шығармаларындағы танымдық құбылыс зерттелген. Сондай-ақ, жыраулық дәстүр мен ақын 

шығармаларындағы ортақ мәселелелер айқындалынған.  

 

Қазіргі қазақ өлеңі танымдық тұрғыдын дидактикалық өлең және лирикалық өлең болып 

екі үлкен топқа бөлінетіндігі дау тудырмасы керек. Жалпы өлең өнерінің бұл түрдегі 

жіктелуінің өзі де қазақ өлеңінің тарихи болмысымен тікелей байланысты. Өйткені өлеңнің 

бойында бейнелеген ақындық таным мен сезімдік танымның оқырмандардың ойында 

ұқсамаған әсер тудыратындығы оның айқын дәлелі. Дидактикалық өлеңдерге-насихат 

өлеңдер мен өсиет өлеңдер және дидактикалық өлеңдер (дидактикалық философиялық 

толғаулар, мысалдар, термелер, баталар, қанатты, нақыл сөздер, ғылыми танымдық немесе 

қоғамдық саяси, философиялық-әлеуметтік тақырыпта  жазылған поэзиялық трактаттар) 

жатады. 

Жыраулық дәстүр – төл әдебиетіміздің бастау бұлағы. Олардың көркемдік қуаты қазіргі 

лирикалық поэзияның стильдік ерекшеліктерінің бірі болып қалыптасып отыр. Поэзиядағы 

фольклорлық желілер дегенде ең басты мәселе қазіргі ақындардың фольклорлық желілер 

арқылы шығармашылыққа жаңа тыныс беріп, ауыз әдебиетінің кейіпкерлеріне жаңа заманда 

құлаш жаю үшін жаңа кеңістік ашқанын айқындадық.  

Шындығында,толғау фольклорда да, ауыз әдебиетінде де, жазба әдебиетінде де бар. 

Бұлардың бәрінде  толғау жанрлық ортақ сипатта беріледі. Ол – ақынның заман, өмір, т.т. 

туралы тебіренісі. Бір қарағанда толғауларды әдебиеттің қай түріне жататынын анықтау 

қиын. Негізге алынатыны – авторлық мәселесі [3.101б]. 

Толғаудың тағы бір түрі – қағазға түспей, ауызша жетсе де, нақты бір авторға таңылып 

айтылғандықтан, оны фольклордан бөліп, ауыз әдебиетінің туындасы ретінде бағалайды. Ал 

жазба әдебиеттегі толғауды айыру оңай, оның нақты авторы бар. Ақындар да өзіндік ой-

толғанысын, өзіне тән образ, өзіне ғана тән стильмен жеткізгісі келеді. Осындай ой-

толғанысын, дарлық ерекшелікпен, еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін саяси рухани тоқырауға 

ұшырап, жастардың жат әдеттерге тас кенедей жабысып, ұлт ретінде қадір-қасиетімізге қауіп 

төнген тұста дүниеге келген толғаныстар, ащы-шер мен зарға толы болса да, болашаққа 

үмітпен  қоса жетелейді. 

Әмірқұл Мырзақұловтың шығармашылығының ауқымды бөлімі- толғаулары. Олардың 

тақырыбы сан алуан болып келеді:адамгершілік мәселесі, қоғамдағы болып жатқан саяси-

экономикалық ахуалдар, халықтың тыныс-тіршілігі, өмірлік ой-толғамдары . 

 «Толғау – қазақ, сондай-ақ қарақалпақ, ноғай секілді басқа да халықтардың ауызша 

поэзиясында кең тараған қоғамдық-саяси лириканың бір түрі. Толғау  тектес сөз үлгілерін 

https://e-history.kz/kz/news/show/456/
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қырғыздар «санат-насыят» ырлар, құмықтар «ойлы- ырлар», башқұрттар «қобайыр» деп 

атайды. Толғаудың жанр ретінде қалыптасуы аталған халықтар әлі бөлініп үлгермеген  ХІІІ-

ХІV ғасырларға сәйкес келеді. Бұл ғасырларда қазақ поэзиясында толғау ерекше  өркендеп, 

өзінің ең жоғарғы даму сатысына жетті. Толғау тарихы жыраулық поэзияға тікелей 

байланысты. Қазтуған, Доспанбет, Шалкиіз, Ақтамберді, Үмбетей, Бұхар т.б бейнелеу 

тәсіліне насихаттық, өсиетті сарын, мәселені жан-жақты терең толғап айтатын әсіресе тән 

болған. Толғауда маңызды қоғамдық-әлеуметтік, саяси-философиялық тақырыптар, 

азаматтық әуендер кеңінен орын алады, әрбір даму кезеңінде толғау мазмұны жағынан да, 

бейнелеу тәсілі жағынан да бірталай өзгеріп, жаңаша сипат алады (Дулат, Махамбет, Базар, 

Жамбыл). Толғау кейде күрделі көлемді лирикалық туынды, тіпті сюжетсіз поэма дерліктей 

сипат алады. Ырғағы жеті-сегіз буында тармақтарға негізделеді, олар еркін, әр мөлшерде 

топтасып, түйдек-түйдегімен (тирада) шоғырланып келеді. Бұл ерекшелігі ауызша поэзиялық 

өлеңді суырып салу дәстүріне сәйкес қалыптасқан. Белгілі мақаммен, лирикалық аспатың 

сүйемелдеуімен айтылады»[2.36]. Толғау тақырыбы жайында айтылған бұл пікірлердің көбі 

Әмірқұлдың толғау термелерінің қасиетіне сай келетін сияқты, өйткені ақынның бірнеше 

толғау термелерін күні бүгінде ауыл өнерпаздары домбыраға сүйемелдеп айтып жүр. 

Әмірқұлдың өз ойларын қағаз бетіне толғау түрінде түсіруі өмірден көрген тәжірбиесін 

жинақтап, адам баласына керекті қасиеттерді танып көрген шағынан бастау алады. Атап 

айтасақ, олар: «Санаға  бергін билікті», «Санадан мекем қаққын қазығыңды », «Өмірді екшеп 

көрерсің», «Санаңмен тірлік жасап ұштай білген », «Бір зат», «Адалдықтың белгісі», «Дарын 

мен сарын», «Өмірлік  жетем десең арманыңа» т.б. Халықтың сан ғасыр бойындағы өмір 

тәжірбиесінің түйіні іспетті мақал-мәтелдер үлгісімен ақын, жыраулар өз шығармаларында 

ақыл, нақылдың небір алуанын туғыза білді. Асанның «Еділ бол да, Жайық бол »,  «Есті 

көрсең кем деме»,  «Атадан  алтау  тудым  деп», Ақтамбердінің  «Атты  мінсең  зорды  мін», 

Бұқардың «Жар басына қонбаңыз», «Ай, Абылай, Абылай» , толғаулары тура нұсқап, 

айтылған өсиет-ақыл сөз үлгілері. Ал «…үлкен ой, терең пікірге құйылған өмір туралы ел 

санасының қорытындысы» іспетті, дәл нұсқап отырмай-ақ өмірде болған істер нәтижесін 

үлгі, ғибрат етіп жәй ғана меңзеп айтатын нақыл түрлері ақын, жырауларда аса мол: 

 

Арғымағың жамандап, 

Тұлпар қайдан табарсың ? 

Тұйғыныңды жамандап, 

Сұңқар қайдан  табарсың ? 

                                                                                                                            (Асан) 

Асау тулап жықпапасқа, 

Артқы айылдың беркі игі . 

Жағаға дұшпан  қолы  тимеске, 

Артыңда туысқанның көбі  игі. 

(Шәлгез) 

Ер ақсайды жақыннан. 

Кәрі ақсайды ақылдан, 

                                                                                                    (Ақтамберді) 

Ақыл, нақыл сөздерді туғызуда ақын, жыраулардың халық ауыз әдебиетінен 

пайдаланғаны, ұстартқаны, жаңадан туғызғаны, сол сияқты ақын, жыраулар жасаған ақыл, 

нақылдың халықтық мұраға айналғаны да аз емес. Мұндай алмасу бағзы дәуірден күні 

бүгінге дейін желісі үзілмей келе жатқан халық әдебиетін де, ақын, жыраулар 

шығармашылығын да байыта, құнарландыра түсетін аса қажетті процесс. Академик Д. С. 

Лихачев сөзімен айтқанда, «Мәдени мұралардың жалғастығы-олардың ең маңызды қасиеті». 

ХV-XVIII ғасырлардағы жыраулар мен ақындар халық ауыз әдебиетінің көптеген 

жанрлық үлгілерін пайдалана, ұстартқан болса, бұл дәуірдегі жыраулар мен ақындар 

мұрасынан, олардың көркемдік әдістерінен кейінгі дәуір ақындардың талайы үлгі алғандығы 
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аңғарылады.  ХV-XVIII ғасырлардағы жыраулар мен ақындар қолданған сөз тіркестері мен 

жыр жолдарының, бірқатар көркемдік әдістер мен кейбір олардың кейінгі ақындарда сол 

күйінде, не өзгерген, ұстарған жағдайда кездесуі олардың арасындағы дәстүрлі байланысты 

анытады. Мұндай нақыл сөздердің бірнеше тобын Әмірқұлдың толғауларынан да көптеп 

кездестіреміз: 

 

Жақсыға жанап келсең марқаясың, 

Жаманның бір сөзінен қартаясың . 

Елеместей еңбегігіңді таптап тұрса 

Қалайша сол наданға нақ қоярсың. [7.52]. 

 

 Жырау алыстан орағытып, сипайы, сыпайы толғаса, ақын ащы да айқын айтады. 

«Білімдіден ақыл шығар, ақылдыдан нақыл шығар» дегендей, ақынның әр түрі жайттарға 

байланысты толғаулары нақыл түрінде де айтылады, яғни бұл халық даналығының 

ұйытқысы – ақыл, әдетте, білімді, білгір, көкірегі кең, көңілі көрікті,ойшыл адамдардан 

шығады, ал ақылды, ойшыл адамдардан елге өсиет-өнеге болып қаларлық нақыл сөздер 

туындайды. Ақылдың ұйытқысы, мәйегі, асыл маржаны - нақыл сөздермен өрнектей білу 

Әмірқұлдың ақындық талантының бір қырын көрсетеді: 

 

Сөз айтсаң түсінеді ақылдыға, 

Ақыл мен барлық іске батыл шыда. 

Әр кезде әр істің орны болар 

Есіңе тұмардай тұт! нақылды да. 

 

Негізінен, ақыл нақылдар толғауларға философиялық – дидактикалық сипат береді. 

Жыраулар мұрасындағы көптеген толғаулар дидактикаға құрылады. Абайға дейінгі әдебиет 

тарихында дидактикалық сарынның басымдығын академик Қ.Жұмалиев орынды байқап 

«Оларды негізінде дидактикалық поэзия деп атасақ та артық болмайды» - деген еді. Ол 

сонымен қатар «Сол жырау атанған ақындардың дидактикасыз, жай көркем өлеңдері де 

болады» дейді. Расында да, жыраулар мен ақындарда философиялық- дидактикалық 

толғаныстармен қатар өмірдің өзге мәселелерін қозғаған тебіреністер мен өлеңдер де 

кездеседі. Бұл тұста М. Мағауиннің  толғауларды  шартты түрде  болса  да философиялық, 

лирикалық деп екіге  бөле  қарауы қисынды[24.36]. 

Әмірқұлдың алда атап көрсетілгендей толғаудың екі түрі де кездеседі. Ақын жыр толғау 

мен қара өлеңді қатар пайдалана білді. Мұндай сипатты толғауларында қуанып, шаттанған, 

не кектеніп ызаланған жан тебіренісі де, сол дәуірдегі әлеуметтік ірі оқиғаларға айтқан 

парасатты пайымдаулары да яки дүние, өмір, адам, табиғат, заман сырын таразыға салып 

тебіренген философиялық дидактикалық пікірі де бой көрсетеді.  

 

Өмірде тәлім алсам нұсқалыдан, 

Мұқалмас сен бір ерсің күш дарыған. 

Санаңмен тірлік жасап ұштай білсен, 

Заманның сау шығасың қыспағынан. 

 

Әмірқұл Мырзақұлұлының поэзияға ден қойған өзге ақындармен ұқсастығы - дана 

Абайдың асыл мұраларынын үлгі алып,өз туындыларына өзек ете білуі. Келтірілген 

мысалдан мұны аңғаруға болады. Абайдың: «Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі 

өзі есті болады» деген нақыл сөзімен тұспа-тұс келіп тұр. 

 Ақын толғауларында тебіреніс сезім де, терең ой да, ұшқыр қиял да, өр пафоста өріле 

келеді. 
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Ақын поэзиясы мен жырау поэзиясы ішкі мазмұнымен ғана емес, сыртқы формаларымен 

ерекшеленеді. Ақын поэзиясының өлең құрылысы қарапайым. Ақын аузынан шыққан 

туындылар әдетте, төрт тармақты  шумақтан  тұрып,  а-а-б-а болып қиысқан он бір буынды 

қара өлең, немесе 7-8 буынды, еркін ұйқасты жыр түрінде келеді. 

 Жырау поэзиясының өзіндік ерекшеліктері бұл мұраны жасаған жыраулар заманының 

көнелілігінен, оның үстіне сол жыраулар ұстанған дәстүрдің көнеліліген туады.  

Әмірқұл Мырзақұлұлының осындай термелері тақырыбы жағына  ауқымы өте кең, қазақ 

халқының болмыс-бітіміне, қадір-қасиетіне, мінез- құлқына, кешкен ғұмырының бүгінгісі 

мен болашағы  төңірегінде сан  алуан құнды пікірлер айтып, жастарды имандылыққа, адал 

еңбек етуге, саналы білім алуға, сонау ежелден келе жатқан ата-бабамыздан асыл қазынасы –  

салт- дәстүрімізді қадірлеуге, ұлттық тәрбиемізді сақтауға шақырады. 

 

Сананың жұтсаң таза кәусарынан, 

Үміт көп, халқың үшін қауһарыңнан. 

Мың жылдар ой - санаға азық болып, 

Ел-жұртың ондай ұлға тәубе қылған[7.16]. 

 

Сан қырлы әдеби тұлғаның, нені жырласа да, тебірене төгілетін, шаттана шалқитын 

туындыларын ғылыми тұрғыдан зерттеу – келешектің еншісі деп білеміз. Ал адам капиталы 

тек сән секілді кезекті ұранға айналмай, еліміздің, халықтың мәртебесін көтеретін  нақты іске 

айналатын деген тілек бар. «Ел – тірегі білімді ұрпақ» осы ұран қай болмасын кезеңде 

жастарға әр айтылған сайын жаңа серпіліс беруі тиіс. Жиі кездесіп жатқан «болашақ 

жастардың қолында» деген сөзді жастардың өздері қаншалықты ұғынып- түсінеді?! Бүгіндегі 

жастар қандай болса, сол мемлекеттің ертеңі сондай болатындығына күмән келтіруге болмас. 

Жастар баршылық заманында өмір сүріп еркін таңдау жасай алады. Мүмкін осындай айтулы 

тақырыптарда көтеріліп жатқан себебі де сол жастардың босап кетуі, менталитетінің өзгеріп 

батысқа қарай еліктеуі? Бұл мәселенің тізгінін қолғау алу үшін әлемдік педагогикаға өзіндік 

үлесін қосқан ғалымдардың  пікіріне жүгінуді жөн көрдік. Осыған орай, айтылған атақты 

француз жазушысы, публицист Этьен Кабэнің (1788-1856) «...как в нашем воспитанни, так и 

в управлении: во всем искать полезное и приятное, но начинать всегда с необходимого» –  

деген сөзі еске оралады [23.594]. Міне осындай кезек күттірмей, уақыт талабына сай үлкен 

сұраныс туындап отырған мәселе жастарымызда психологиялық-педогогикалық ұлттық 

тәрбиенің тапшылығы байқалады. Ал ұлттық тәрбиенің қайнар бұлағы, әдебиет – «әлемнің 

сырлы шежіресі, халықтардың көркем тарихы, адамдардың ары мен ажары. Әдебиетті білу – 

өмірдің мағынасын ұғу, өмір сүрудің мәнін түсіну. Әдебиет оқу – сананы сарабдал ақыл мен 

ойға кенелту, кеудені уыздай дірілдеген тап-таза ұятқа толтыру, қиялға қанат байлау, қиялға 

құлаш ұру, алға, асыл мұратқа ұмтылу» [2.159]. Педагогика мен әдебиеттің ортақ зерттеу 

обьектісі адам. Алғашқы ғылым атаулысы тұлғаны оқытуға және үйретуге, тәрбиелеуге күш 

жұмсаса,  әдебиеттану шығармашылық арқылы  адам жанын бар жақсылыққа бастаушы 

ғылым.   
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Аннотация: Мақалада қыйын қыстау кезіндегі алғашқы педагог-ағартушылар туралы 

айтылады. Алашорда үкіметі құрылған кездегі қазақ ағартушыларының білім ошағын 

құрғандағы ерен еңбектері сөз етіледі. Қазақ ұлдары мен қыздарының алғаш мектеп 

партасында отырып білім алғандары. Сондай-ақ алғаш білім ошақтарында мұғалім болып 

жұмыс атқарған педагогтардың өмірі, жазбалар дерегі.  

Түйінді сөздер: Абай, Әлихан, Міржақып, Ж.Аймауытов, Қ.Сәтбаев, М.Тұрғынбаев, 

Ә.Ермеков, Х.Ибрагимов. 

Аннотация: В статье рассказывается о первых учителях-воспитателях в трудную 

времии. Будет рассмотрен большой труд казахстанских педагогов по становлению учебного 

заведения в период формирования правительства в Алашорде. Первые казахские мальчики и 

девочки воспитывались за партой. Есть также биографии учителей, которые сначала 

работали учителями в учебных заведениях. 

Ключевые слова: Абай, Алихан, Миржакып, Ж. Аймаутов, К. Сатпаев, М. 

Тургунбаев, А. Ермеков, Х. Ибрагимов. 

Annotation: The article tells about the first teachers-educators in difficult times. The great 

work of Kazakh teachers on the formation of an educational institution during the formation of the 

government in Alashorda will be considered. The first Kazakh boys and girls were brought up at 

their desks. There are also biographies of teachers who first worked as teachers in educational 

institutions. 

Keywords: Abai, Alikhan, Mirzhakyp, Zh. Aimautov, K. Satpayev, M. Turgunbayev, A. 

Ermekov, H. Ibragimov. 

 

            ХХ ғасыр басында Семейде халық ағарту саласында мынадай жағдайлар 

қалыптасқанын айтуға болады. Бірінші, патша үкіметі кезінде барша бұратана халықты 

мәдени-рухани құлдыққа түсірген отаршылдық, қанаушылық саясаты жүргізіліп отырды. 

Патша шенеуліктері қазақ сахарасында ұлттық мектептерді ашуға онша мүдделі болмады. 

Халықты қараңғылықта ұстау әлдақайда тиімді деп саналды. Дегенмен, ХІХ ғасырдың соңы, 

ХХ ғасырдың басында орыс демократтары, педагог-ағартушылары Достоевский, 

Долгополов, Михаэлис, Коншин, ағайынды Белослюдовтар мен қазақтың ғұлама ойшылдары 

Абай, Шәкәрімдер халыққа білім берудің маңызы ерекше екенін жақсы түсінді, халықты осы 

іске үндеді, соған белсене араласты. Бұл орайда атақты орыс ғалымы Александр Алекторов 

пен қазақтың тұңғыш педагог-ағартушысы Ыбырай Алтынсариннің де орыс-қазақ 

мектептерін ашуда өлшеусіз еңбек сіңіргенін атап өткен жөн. Мысалы, 1888 жылы Семейде 

бастауыш білім беру қоғамы құрылып, жұмыс істеді. Міне,осы қоғам кезінде қазақтың ұлы 

ақыны Абай және оның балалары Ақылбай, Мағауиялар мүше болып, қаржылай көмек 

көрсетіп отырған. Семей қаласында алғашқы кітапхана, тарихи-өлкетану мұражайы, мәдени 

және ғылыми-зерттеу мекемелерінің ашылуын жоғарыда аталған тарихи тұлғалардың 

қызметімен тығыз байланыстыруға болады. Сол сияқты 1903 жылы Семейде тұңғыш 

мұғалімдер семинариясының ашылып, жұмыс істеуі Александр Алекторовтың есіміне 

тікелей қатысты десек еш қателеспейміз. Өз тарихының бастауын осы 1903жылы Семей 

мұғалімдер семинариясынан алатын қазіргі Әуезов атындағы  педагогикалық колледжі.  
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Семейде ХХ ғасыр басында халық ағарту саласында қалыптасқан екінші бір жағдай Алаш 

партиясы, Алашорда үкіметі, Алаш көсемдері Ахмет, Әлихан, Міржақып, Мұхтар, Жүсіпбек 

Аймауытов, Мәннан Тұрғанбаев, Қаныш және Әбікей Сәтбаевтар қызметімен тікелей 

байланысты болып келеді. Бұл тарихи кезең негізінен 1917-1919 жылдары, сонымен қатар 

кеңес өкіметі орнаған 1917-1930 жылдарды қамтиды. Қазан төңкерісінен кейін қазақтың 

Алаш деп аталатын партиясы өзінің бағдарламасында: «Халыққа ғылым, білім үйрету. Оқу 

орындарының есігі кімге болса да ашық Һәм ақысыз болу. Бастауыш мектептерде оқуды ана 

тілінде оқу. Қазақ тілінде орта мектеп, университет ашу. Ұлттық мұғалімдерді даярлау және 

оқу құралдарын басып шығару қажет» екенін атап көрсетті. Алаш партиясы Орынборда 

өткен екінші жалпы қазақ съезінде қазақша оқулықтар жазу комиссиясын құрды, оған 

айтулы тіл ғалымы Ахмет Байтұрсынов төрағалыққа бекітіліп, ал Телжан Шонанұлы, 

Мағжан Жұмабаев, Елдес Омаров, Биахмет Сәрсенов мүше болып енді. 1917-1919 жылдары  

Әлихан Бөкейханов басқарған Алаш партиясының Семей облыстық комитеті, сондай-ақ, 

кейінде Халел Ғаббасов басшылық жасаған Семейдегі Алашорда үкіметі ұлттық педагог 

кадрларды даярлау, қазақ мектептерін ашу, оқу құралдарын шығару мәселелерінде үлкен 

еңбек атқарды. [5] 

        1918 жылы Семей мұғалімдер семинариясында оқып жүрген жас семинарист Мұхтар 

Әуезов «Абай» журналының №11 санындағы мақаласында: «Ұлт мектебін ашуға қазірде 

біздің алдымызда қиын асудай үш кедергі тұр. Бірі: бастауыш мектептің бәріне мұғалім 

жоқтығы; екіншісі: оқу құралдарының жоқтығы; үшіншісі: ілгері оқитын мектептің жоқтығы 

Һәм тез уақытта бола алмайтындығы» деп жазды. Ұлттық педагог кадрлардың тапшылығы, 

қазақ мектептері мен қазақша оқулықтардың жоқтығы мәселесі Алашорда үкіметі құлап, 

кеңес үкіметі орнағаннан кейінгі 1919-1920 жылдары да үлкен өзекті мәселе болып қала 

берді. Ұлт мақтанышына айналған Мұхтар Әуезов, Әбікей және Қаныш Сәтбаевтар, Мәннан 

Тұрғынбаев, Әлімхан Ермеков, Сейітбаттал Мұстафин тәрізді арыстарымыз бұл істе 

өлшеусіз үлес қосты. Мысалы, 1918-1919 оқу жылдарында Шығыс Қазақстан облысы 

бойынша ашылған 59 бастауыш мектептің 40-ы Семей уезінде, оның 35-і қазақ 

аудандарында жұмыс істей бастады. Қазақ зиялылары оқу-білімнің пайдалылығын 

насихаттап қана қоймай, ұйымдастырушылық, педагогикалық, шығармашылық қызметтерде 

де белсенділік танытып, ұлттық мектептерді ашуда, мәдени-ағартушылық мәселелерде 

қыруар істер атқарды. Сонымен, ХХ ғасырдың бірінші жартысында Семейдегі халық ағарту 

саласы үш билік кезеңін: патшалық Ресей, Алашорда үкіметі және Кеңес өкіметі саясатын 

бастан өткерді. Әрине, мемлекеттік құрылымдағы, әлеуметтік-саяси, қоғамдық өмірдегі бұл 

үлкен өзгерістер халыққа білім беру жүйесіне айтарлықтай жаңалықтар алып келді. Мәселен, 

ұлттық педагог кадрлар қатарының көбейіп, қазақ мектептерінің, жоғары және арнаулы орта 

оқу орындарының ашылуына септігін тигізді. Ең бастысы, әлеуметтік-қоғамдық өмірдегі бұл 

саяси жағдайлар алғашқы қазақ әйел мұғалімдерінің қалыптасып, білім беру, мәдени-ағарту 

жұмыстарына белсене араласуына жол ашты. [1.2] 

       1917 жылы ақпан төңкерісінен кейінгі кезеңде Семейде Алаш париясының 

облыстық комитеті, одан біраз уақыттан соң Алашорда үкіметі құрылып, Семейдің сол жақ 

бөлігі, Ертіс өзенінің сол жағалауы Алаш қаласы атанғанын, оның 1927 жылдың күзіне дейін  

он жылға жуық осылайша аталып келгенін қазір елдің бәрі біле де бермеуі мүмкін. Көршілес 

Ресейдің беделді жоғары оқу орындарының бірі – Уфадағы «Ғалия» медресесін бітірген 

Мәнан Тұрғанбаев, Тайыр Жомартбаев, Мұстақым Малдыбаев, Хайролла Ибрагимов,т.б. дәл 

осы аласапыран отты жылдары қасиетті Семей топырағында тер төгіп, қызмет етті. 1917-

1918 жылдары Қазақстанда бүкіл қазақ баласы Алаш туының астына бірігіп, ерікті ел 

болайық деген ұран тасталып, саяси қоғамдық өзгерістерден, ең бастысы, санадағы 

сілкіністен соң жалпыхалықтық рухтың өрлеп, революциялық белсенділіктің артқан кезі еді. 

Алаш арыстарының басшылығымен Семейде де ұлт мүддесін көздеген қыруар істер 

атқарылып жатты. Соның бірі – білім саласында ұлттық мектептерді көптеп ашып, болашақ 

мамандарды даярлап шығару, халықты жаппай сауаттандыру мәселелері болды. Бастауыш 
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мектептер жүйесін құру, мұғалімдерді даярлау ісін қолға алу үшін зиялы қауым алдымен 

1917 жылдың жазында Семейде Оқытушылар ұйымын құрады. Оның төрағасы – Мәннан 

Тұрғанбаев, хатшысы – Мұхтар Әуезов болған. Жер-жерлерде ұлт мектептері ашылып, жас 

ұрпаққа білім беру, ұлттық тәрбие беру жұмыстары жүргізіле бастаған соң, оқу жүйесін 

ретке келтіру мақстында Семейдегі Оқытушылар ұйымы ұлт мектептері үшін « Бастауыш 

мектептегі оқу программасын» жасап, оны қолдану үшін газет бетінде жариялап, таратады.   

1918 жылдың күз және қыс айларында өткен Алаш қаласы мұғалімдерінің мектеп 

кеңестеріне қатысушы Мәннан Тұрғанбаев, Қаныш Сәтбаев, Сейітбаттал Мұстафин, 

Хайролла Ибрагиомов, тағы басқалар Алаш қаласы мектептеріндегі оқу үлгерімі, 

мұғалімдердің, сондай-ақ, оқу құралдарының жетіспейтіні, мұғалімдер жалақысының аздығы 

тәрізді бірқатар маңызды мәселелерді қарап, арнайы шешімдер қабылдапты. Бұған қоса 

Семей облыстық Земство басқармасы халыққа білім беру бөлімінің Алаш қаласында 

мұғалімдер даярлайтын қысқа мерзімді курстар ашу, оған меңгерушілікке Мәннан 

Тұрғанбаевты, оқытушылыққа Қаныш Сәтбаев пен Сейітбаттал Мұстафинді бекіту, ал 

төртінші бір мұғалімді іздестіріп табу туралы қаулысын да кездестіресіз. Оқытушыларға 

деген зәрулікті жоюдың бір жолы ретінде 2 айлық жедел және 2 жылдық мұғалімдер 

даярлайтын курстар ашылды. Аталған курстың алғашқы жетекшісі болып Биахмет Сәрсенов 

тағайындалған. Кейін курсқа М.Тұрғанбаев жетекшілік жасайды.  

Алғашқы оқытушылар – Мәннан Тұрғынбаев, Сейітбаттал Мұстафин, Қаныш 

Сәтбаев. 1918-1919 оқу жылында Абдолғазы Иманбеков, Ахметжан Күзенбаев, Сейітбаттал 

Мұстафин, Жүсіп Аймауытов, Нығметолла Күзенбеав сабақ беріпті. Бағадарламалық білім 

заман талабына сай зайырлы оқу мен діни білімді қатар жүргізетін шығыстық және 

еуропалық өркениеттің білім беру үлгілерінің қосындысынан алынады. 1918-1919 оқу 

жылында курсқа барлығы 40 оқушы оқып, 18 оқушы бастауыш мектеп мұғалімі деген куәлік 

алып, бітіріп шыққан. Сонымен бірге, курстың жанынан қысқа мерзімді жазғы 

педагогикалық курс жұмыс істеген. 2 жылдық педкурстарда арифметика, геометрия, гигиена, 

ислам тарихы, дін ілімі, педагогика, қазақ тілі, қазақ тарихы сияқты пәндермен қоса ән-күй, 

гимнастика және қол еңбегінен сабақ беріледі. Семей жерінде қарапайым халықты оқу-

білімге үндеп, мәдени-ағарту саласында елеулі еңбек сіңірген алғашқы қазақ әйел 

мұғалімдерінің бірі Нәзипа Құлжанова болды. Оның сүйікті жары, қазақ зиялысы Нұрғали 

Құлжанов та тамаша педагог-ағартушы еді. 1905 жылдан бастап Орынбор, Қызылорда, 

Алматы қаласында «Еңбекші қазақ», газеті мен «Әйел теңдігі», «Қызыл Қазақстан» 

журналдары редакцияларында қызмет атқарды. Ол тек тамаша педагог-ғалым ғана емес, 

көрнекті қоғам қайраткері, қазақ әйелдерінен  шыққан тұңғыш журналист-публицист, 

жазушы-аудармашы ретінде де белгілі. Ол кісі өз зерттеулерінде Абайдың ақындық бұлақ 

көзін ашқан шығыс және орыс әдебиеті деген тұжырым жасады. 1920 жылдары Семейде 19 

орыс, 11мұсылман ( қазақ және татар) мектептері жұмыс істеді. Ал Алаш қаласында таза екі 

қазақ және бір мұсылман мектебі, қыздар мектебі болды. Ұлдар мектебінде 120-дан аса 

баланы 4 мұғалім оқытады. Қыздар мектебінде 60-қа жақын төрт бөлім қызды екі мұғалім 

оқытады. Олар Жәмила Кәрімова және Жұмабике Ибрагимова.  

Жұмабике Ибрагимова  Хайролла Ибрагимовтың зайыбы болып шықты. Хайролла  

1919-1920 жылдары Алаш қаласындағы бір мектептің тұңғыш директоры болды. Ол кісі 

Тұрлыхан Қасеновке сабақ берген. Білім саласындағы үздік еңбегі үшін  «Қазақ ССР-інің 

еңбек сіңірген мұғалімі» атағын алып, Ленин ордені, Еңбектегі ерен еңбегі үшін медалімен 

наградталған. Қазақ мектептерінің қалыптасып дамуына айрықша еңбек сіңірген қазақ 

зиялысы, қарт ұстаз Хайролла Ибрагимов 1966 жылы қайтыс болған. Ал оның зайыбы 

алғашқы қазақ әйел мұғалімдерінің бірі Жұмабике Ибрагимованың тек сонау 1923 жылдары 

екеуі бірге түскен фотосуреті ғана  сақталып қалыпты. 1918-1920 жылдары алғаш ашылған 

екі қазақ, бір мұсылман мектептері директорларының бірі болып Хайролла мен Кәбір өзара 

сыйлас, бір-бірімен жақсы араласқан адамдар. Ал олардың әйелдері Жұмабике мен Оразбибі 

Семей мұғалімдер курстарын бірге оқып, бітірген ұстаздар болды. Кеңес өкіметінің алғашқы 
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жылдары, атап айтсақ, 1919 жылдың 30-шы желтоқсанында коммунистік партия көсемі 

«Халықтар арасындағы сауатсыздықты жою туралы» Декретке қол қойған еді. Бұл өзі үлкен 

саяси әрі мәдени науқан болып өткізілді. Шын мәнінде, қара халықтың қолына қалам 

ұстатып, хат таныту мәселесінде үлкен жұмыстар атқарылды. Қазақстанда, соның ішінде 

Семей губерниясында да «Сауатсыздық жойылсын»деген ұрандар тасталып, ұлттық педагог 

кадрларды даярлау және қазақ мектептері санын көбейту шаралары қызу қолға алынды. 

Мысалы, 1920 жылы Семей қаласында 100 адам оқитын үш жылдық, 128 адам оқитын он 

айлық, 164 адам оқитын үш айлық мұғалімдік курстар жұмыс істеді. Бұған қоса қысқа 

мерзімді (бір айлық және екі апталық) курстар да болды. [6,7,8] 

       Бұл педагогикалық курстарда негізінен қараңғы халықтың салауатын ашуға байланысты 

бастауыш мектеп мұғалімдері даярланып шығарылды. 1920 жылы бір ғана осы қысқа 

мерзімді курстарда 420 мұғалім даярланып, арнайы куәлік алып шықты. Осы 1920 жылдың 

көктемінде Семейде губерниялық ерекше педагогикалық курстар ашылып, 350 мұғалім 

даярланды, соның ішінде 250 мұғалім қазақ мектептеріне жіберілді. 1920 жылдың күзінде 

Семейде бастауыш мектептер үшін орыс және қазақ мұғалімдерін даярлайтын  институт 

ашылды. Семейдегі осындай қысқа мерзімді педагогикалық курстардың бірін 1921 жылы 

Айтбану Көркембаева деген қазақ қызы бітіріп шығыпты. Семей мемлекеттік мұрағатының 

қорынан табылған Айтбану Көркембаеваның жеке басының іс қағазы былайша 

толтырылыпты: «Айтбну Көркембаева – кедей шаруа отбасында 1902 жылы туған, 19 жаста, 

1921 жылы Семейдегі сегіз айлық мұғалімдер курсын бітірген..Мамандығы  - ана тілі 

мұғалімі. Алаш қаласындағы  №12 совет қазақ мектебіне мұғалім болып бекітілді.  1921 

жылы мұсылман мұғалімдер конференциясына делегат болып қатысқан». Біз Семей 

мемлекеттік мұрағатындағы Семей губерниялық халық ағарту бөлімінің ресми 

құжаттарынан дәл осы жылы қысқа мерзімді педагогикалық курстарды бітірген Бәтима 

Татубаева деген қазақ әйелінің Шаған мектебіне сұраным жазған арызын кездестірдік. 

Бәтима Татубаеваның араб әрпімен толтырылған жеке басы ісі қағазының қазақша 

аудармасында былай деп айтылады: «Бәтима Татубаева – 1909 жылы Ақмола губерниясының 

Сәбит болысында дүниеге келген. Жеке басының сауатын советтік қызыл отауда ашып, хат 

таныған. Кейін Семейдегі қысқа мерзімді педагогикалық курстан мұғалімдік білім алып 

шыққан». Семейде және Алаш қалаларында 1923-1924 оқу жылдарында 5 бастауыш қазақ  

мектебі жұмыс істеді. Мысалға, №8 совет қазақ мектебінде Нұрахман Тұрғанбаев меңгеруші 

(яғни, директор) болып қызмет атқарса, Өзбекхан Оразханов, Сүлеймен Құжбаев, Елена 

Брадская мұғалім болып істеген. Ал №10 совет қазақ мектебінде – меңгеруші болып 

Айтмұхамет Мусин істесе, ерлі-зайыпты Абзал және Тайба Жиенғаливтер, С.Лакиза мұғалім 

болып сабақ берді. №11  совет қазақ мектебінде Ибрагим Сақатаев , Ғали Бұқараевтар бала 

оқытса, Кәбір Махмұдов меңгеруші болды. №12  совет қазақ мектебінің  меңгеруші болып 

Айтмұхамет Мусин істесе, ерлі-зайыпты  Абзал жәнеТайба Жиенғалиевтар, С.Лакиза 

мұғалім болып сабақ  берді. №11 совет қазақ мектебіде  Ибрагим Сақатаев, Ғали Бұқараевтар  

бала оқытса, Кәбір Махмұдова сабақ берді. №13 совет қазақ мектебінде Дүйсенбай 

Иманқұлов меңгеруші  болып қызмет атқарыпты. Қысқасы, 1923-1924 оқу жылында Семей  

және Алаш қалаларындағы қазақ  мектептерінде Жұмабике Ибрагимова, Оразбибі 

Махмұдова және Тайба Жиенғалиеваның  ұстаздық етіп, бала оқытқанын білеміз. [3.4] 

       ХХ ғасырдың басында ұлт мүддесін ойлап, ұрпақ қамын жеген қазақтың зиялы ер-

азаматтарымен бірге білімді де өнерлі қыздары да көп болды. Бүгінде солардың арасынан 

көрнекті қоғам және мемлекет қайраткерлері, белгілі педагог-ағартушылар Нәзипа 

Құлжанова, Сара Есова, Алма Оразбаева, Шолпан Иманбаева  сынды дара тұлғаларды 

халқымыз ерекше ілтипатпен еске алады. Қасиетті Семей жерінде білім нұрын сеуіп, 

қараңғылықтың түнегін сырып ашқан Жұмабике Ибрагимова, Жәмила Кәрімова, Оразбибі  

Махмұдова  тәрізді тағы  басқа алғашқы қазақ әйелі мұғалімднрі болғанын орынды 

мақтаныш етеміз. Белгілі жазушы Медеу Сәрсекенің «Айшықты мезет» повесіндегі ауыл 

мұғалимасы Рәпіштің бейнесі сол кездегі білім мен өнерге, ғылымға ұмтылған барша қазақ 
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қыздары образының жиынтығын көрсетті. Ақ патшаның  тақтан тайып, Азамат соғысының 

өршіп тұрған кезінде де, қазақ қыздарының ер-азаматтармен қатар белді буып күреске 

шығуы, ұлт мектептерін ашып, сауатсыздықты жоюға белсене кірісуі – үлкен ерлік. Әрине, 

бұл терең зерттеп, зерделеп, көп ізденуді қажет ететін күрделі тақырып. Бұған әлі үлкен 

ғалымдарымыздың өзі белсеніп кірісе қойған жоқ. Себебі, ХХ ғасыр басындағы қазақ  

зиялыларының ұлттық білім беру жүйесін қалыптастырудағы сан-салалы 

ұйымдастырушылық қызметі мен педагогикалық,  шығармашылық еңбектері – енді-енді ғана 

қолға алынып, зерттеліп, жария бола бастады. Бұл тұрғыда аталмыш еңбектің маңызы зор 

деп санаймыз. [10,11] 
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Abstract 

The Central Asian region, where the interests of China and Russia collide, is positioned 

prone to disputes between these countries. According to neorealist theory, China's growth and its 

closer ties with the Central Asian region through initiatives such as the BRI and SCO should be a 

source of concern for Russia, where the region has historically been under its influence. However, 

relations between the two countries in Central Asia have been complementary rather than 

conflicting. The question arises as to the reasons for this specific behaviour. My research question 

is, why are China and Russia developing cooperative relations rather than the traditional 

competition for power and influence in Central Asia? The research will explain what influenced the 

established cooperation between Russia and China and assess interstate interaction, constant forums 

for bilateral negotiations and institutional meetings.  

Keywords: China, Russia, Central Asia, cooperation, institutions, neoliberalism,  

Аңдатпа 

Қытай мен Ресейдің мүдделері қайшы келетін Орталық Азия аймағы бұл елдер 

арасындағы дауға бейім. Неореалистік теорияға сәйкес, Қытайдың жылдам дамуы және «Бір 

белдеу және Бір жол» бағдарламасы және ШЫҰ сияқты бастамалар арқылы Орталық Азия 

аймағымен тығыз байланысы Ресейді алаңдатып отырғаны мәлім. Дегенмен, Орталық 
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Азиядағы екі алып елдің мүдделері түйіскенімен өзара қарым-қатынастары қазіргі таңға 

дейін бейбіт бағытта өрбіп, тіпті бірін-бірі толықтырып отырды. Осыған орай Қытай мен 

Ресей Орталық Азиядағы билік пен ықпал үшін дәстүрлі бәсекелестіктен гөрі 

ынтымақтастық қарым-қатынасын неге дамып келуде деген сұрақ туындайды. Біздің 

зерттеуіміз Ресей мен Қытай арасындағы ынтымақтастыққа қандай факторлар әсер ететінін 

түсіндіруге және мемлекетаралық өзара қатынасты бағалауға тырысады. 

Түйін сөздер: Қытай, Ресей, Орталық Азия, ынтымақтастық, институттар, 

неолиберализм. 

Резюме  

Центральноазиатский регион, где сталкиваются интересы Китая и России, 

позиционируется как склонный к спорам между этими странами. Согласно 

неореалистической теории, рост Китая и его более тесные связи с регионом Центральной 

Азии посредством таких инициатив, как «Инициатива Пояса и Пути» и ШОС, должны 

вызывать беспокойство у России. Однако отношения между двумя странами в Центральной 

Азии были скорее взаимодополняющими, чем противоречащими друг другу. Возникает 

вопрос о причинах такого специфического поведения. Следовательно наш 

исследовательский вопрос: почему Китай и Россия развивают отношения сотрудничества, а 

не традиционное соперничество за власть и влияние в Центральной Азии? Наше 

исследование постарается объяснить какие факторы влияют на сотрудничество между 

Россией и Китаем, и оценит межгосударственное взаимодействие. 

Ключевые слова: Китай, Россия, Центральная Азия, сотрудничество, институты, 

неолиберализм. 

 

The Central Asian region, where the interests of China and Russia collide, are positioned 

prone to disputes between these countries. China's growth and its closer ties with the Central Asian 

region through initiatives such as the BRI and SCO, according to neorealist theory, should be a 

source of concern for Russia, where the region has historically been under its influence. However, 

so far, relations between the two countries in Central Asia have been complementary rather than 

conflicting. The question arises as to the reasons for this specific behavior. My research question is 

why China and Russia developing cooperative relations, rather than the traditional competition for 

power and influence in Central Asia? Accordingly, my hypothesis is that after the end of the Cold 

War, Russia and China continue to maintain a partnership on Central Asian issues through 

reciprocal diplomatic and institutional measures, with both countries attempting to resolve mutual 

problems and suppress potential conflicts by sharing information through established norms and 

institutions. Thus, I will explain what influenced the established cooperation between Russia and 

China, and give an assessment to interstate interaction, constant forums for bilateral negotiations 

and institutional meetings.  

Robert Keohane argues regimes create the conditions for orderly multilateral negotiations, 

legitimate and delegitimate different types of state action, and facilitate linkages among issues 

within regimes and between regimes. They increase the symmetry and improve the quality of the 

information that governments receive. By clustering issues together in the same forums over a long 

period of time, they help to bring governments into continuing interaction with one another, 

reducing incentives to cheat and enhancing the value of reputation [1, p. 244]. Institutional and 

diplomatic channels formed a gradually developing mechanism of cooperation between China and 

Russia, greatly facilitated and stabilized the implementation of the cooperation policy in Central 

Asia, and provided each side with important information regarding policies and intentions. 

The paper consists two parts. In the first part, I will argue that a realist framework cannot 

fully explain the development of cooperation relations between China and Russia, because the main 

factors that facilitate cooperation in Central Asia are mutual conflicting interests and mistrust. In the 

second part, I will show why institutional and diplomatic interaction was the main explanation for 

the cooperation between the two countries in the region. 
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1 Geostrategic interests of the US, Russia and China in Central Asia stimulate 

cooperation 

Influence of the US policy on Russia and China’s cooperation 

Realist scholars consider Russian and Chinese cooperation in Central Asia as an 

antihegemonic partnership against the US. Due to the increasing the US presence after the Cold 

War two regional powers decided to elaborate mutual interactions reconfigure balance of power in 

the region [2, p. 38; 3, p. 183]. During this period, China and Russia did indeed closely cooperate 

on a number of geopolitical issues. From the neorealist perspective states will continually try to 

balance perceived challenges within the system, either by strengthening their military deterrence or 

by an alliance with other states. The geopolitical dimension of Russia-China relations has become 

clearer after 2004 when American activity in Central Asia became a cause of concern for both 

China and Russia. Brian Carlson, who argues both Russia and China perceived the U.S. presence 

and support for democratization as potentially destabilizing forces which consequently led to the 

series of pro-democracy “color revolutions” in former Soviet territory [4]. Although joint 

geopolitical goals are one of the central motives for expanding Russia-China cooperation after the 

Cold War, bilateral cooperation in this area has remained largely inconsistent. While Russia has 

sought to maximize its influence in Central Asia, China's foreign policy strategy has been to create 

a friendly international environment that allows it to focus on domestic modernization, economic 

growth and social stability [5, pp. 97–98]. China has shown little interest in some of the geopolitical 

issues that worried Moscow the most. This strategy provides the foundation for China's relationship 

with Central Asia, where it has multiple interests. One of them is China has sought to end any 

possible Central Asian support for Uyghur separatism in Xinjiang and to ensure that radical Islamic 

forces do not destabilize Central Asian governments [6, pp. 161-163]. Therefore, we cannot firmly 

assert that cooperation between Russia and China in the CA region is a consequence of the US 

policy in general, and especially in the region. 

1.2  Russia and China’s different foreign policies in the region  

However, for Moscow, such cooperation was even more problematic due to the fact that 

China itself poses a potential geopolitical threat to Russia due to the growing asymmetry of 

economic power between the two states. The rise of China is challenging Russia's strategic interests 

in Central Asia, which the Russian leadership continues to view as Russia's most important sphere 

of influence. China seeks to exploit the vast resources of Central Asia and thereby challenges 

Russia's energy monopoly in the region [7]. China's economic influence in Central Asia has led to a 

significant decrease in Russia's economic influence in the region and the loss of its status as the 

region's main trading partner in the energy sector. In 2013, when China launched its OBOR project, 

immediately after that, in 2015 by Russia's initiative was formed the Eurasian Economic Union. 

Some experts saw in this that different projects could push the two countries into conflict with each 

other. The Ukrainian crisis, which affected Russian foreign policy, according to some experts the 

pressure of the West determined future cooperation with China. However, after this conflict, Russia 

expanded cooperation with China, but on Beijing's terms. Seeking to make it clear that it has non-

Western alternatives and partnerships, Moscow risks becoming China's junior partner in various 

strategically important areas [8]. The Central Asian countries also understand that with the growing 

role of China in the region, they will become completely dependent. Morena Scalamera claims that 

China is becoming the new energy hegemon of the region, the leaders of Central Asia have fallen 

into the old trap and simply traded one imperial master for another [9]. In my view despite the 

diverging political and economic interests, Moscow and Beijing understand that the cost of 

confrontation can be extremely high for both of them. Therefore, the two powers seek to cooperate 

on Central Asian issues. 

2 Cooperation on Central Asian issues through diplomatic and institutional measures 

2.1 Diplomatic channels mitigate mutual geopolitical contradictions 

I argue that mutual distrust and political contradictions in the region between the two powers 

lead to cooperation. According to Keohane, cooperation should not be viewed as the absence of 
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conflict, but rather as a reaction to conflict or potential conflict. Without the specter of conflict, 

there is no need to cooperate [1, p. 54]. Therefore we must consider that for Russia China itself is a 

potential geopolitical threat. For most of the Cold War, China and the Soviet Union faced each 

other as bitter enemies. Fears persisted in Russian political and academic circles that China might 

become a much more serious source of long-term danger than the United States. From a 

neoliberalist point of view, the emergence of an institution like the SCO is a sign of maintaining 

stability in Central Asia. In the bilateral Russia-China context, the agreement paved the way for 

more frequent meetings between foreign ministers, defense ministers, and heads of the law 

enforcement and intelligence agencies of the SCO member states have held regular consultations. It 

also served to reduce tensions on a previously very tense borderland and provided another conduit 

for the cooperation. For the most part, under the auspices of the SCO, large-scale bilateral military 

exercises have been held from 2005 under the name "Peace Mission" [10, p. 864]. Alexander 

Korolev argues that after the end of the Cold War, a comprehensive and multi-level interwar 

consultation mechanism was introduced and institutionalized between China and Russia that 

responds to international contingencies [11]. Military institutionalization between the two countries 

can also prevent potential conflicts and build confidence. Alexander Korolev found, there are many 

mechanisms, such as formal and regular interwar consultations [12]. According to the author, a 

routine discussion among the military in peacetime can better reveal the true strategic intentions and 

expectations of the participants and strengthen mutual understanding. Overall, the SCO has proven 

its worth as a capable mechanism in providing a forum and channel to facilitate the exchange of 

information on factors of disagreement and different interests between member states, especially 

China and Russia, regarding their interaction in Central Asia. 

2.2 Institutional ties help address different interests 

After the collapse of the Soviet Union, Russian-Chinese relations developed at a rapid pace. 

The hallmark was the creation of many bilateral and multilateral institutions. Russian-Chinese 

institutional channels quickly evolved into a dense network of commissions of working groups and 

other institutional exchanges, covering virtually all sectors of interaction and cooperation between 

the two countries. Many times the heads of states, heads of government of both states took part in 

bilateral economic forums. For example, the second energy forum in St. Petersburg in 2019 one of 

the last meetings where Putin and Xi discussed energy and economic cooperation and came to the 

conclusion that cooperation should promote the integration of interests and strive for more 

comprehensive and integrated cooperation throughout production chain [13]. Another most 

important of these multilateral organizations in the context of Russia-China relations, the Shanghai 

Cooperation Organization, itself has spawned a number of subordinate institutional structures 

spanning various policy areas. Ultimately, it became the main vehicle for coordinating Russian-

Chinese actions in Central Asia. Besides security issues under the auspices of the SCO has been 

held regular meetings of representatives of member states on the issues of economy, culture, 

banking [14, p. 43]. According to Irina Pop [15], despite China's preference for bilateral 

negotiations on energy investments in Central Asia, the Shanghai Cooperation Organization has 

made a great contribution to strengthening mutual trust and balancing Russia's historical influence 

in the region. However, China's attention has recently shifted to its Belt and Road Initiative. But 

despite different approaches in the Central Asian region, China and Russia managed to establish 

cooperation. Back in 2015, Putin and Xia signed a document paving the way for cooperation 

between the two projects. Moritz Pieper, believes that the coordination between the EAEU and the 

SREB in these working groups serves to maintain the spirit of the Sino-Russian condominium [16]. 

I believe that long-term Russian-Chinese cooperation is achieved through long-established 

diplomatic channels and institutions. Thus, in bilateral economic interaction, regular meetings 

provided an opportunity to communicate problems and resolve them before they escalate into an 

open crisis. 

Conclusion 
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After the Cold War, despite different foreign policy strategies, cooperation between Russia 

and China in Central Asia developed because they coordinated interstate relations with the help of 

established norms and institutions. Consequently, they tried to solve common problems by 

exchanging information. 

Since American activity in Central Asia in the early 2000s became a cause of concern for 

both China and Russia, neorealists argue that the main reason for reaching a mutual agreement will 

be a joint counterbalance to the most powerful player in Central Asia, the United States. Despite the 

common hegemonic threat, China and Russia also have different interests in the region. Therefore, 

Moscow and Beijing tried to cooperate in order to avoid mutual conflict situations or to prevent 

disagreements, preferring the exchange of information using diplomatic and institutional 

instruments of different levels. 

Despite explaining cooperation between Russia and China through the prism of 

neoliberalism, I believe that it has its drawbacks. because neoliberalism cannot answer such 

questions as common ideas, identities that these two countries have. 

Apart from neorealist and neoliberalist concepts, we can explore Russian-Chinese 

cooperation in Central Asia using the theoretical framework of the English school. In this case, 

Russia and China will be explained that both states have created the international society because, 

they have certain common interests in the region, which leads to the development of a certain set of 

rules. The elites of the two countries share similar authoritarian identities and similar views of the 

world order. Despite the contradictions in foreign policy, these states follow their interests, but not 

at any cost. In addition, they are trying to defend authoritarian regimes in the Central Asian region. 

Thus, you can use the theoretical concepts of the English school. 
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АЛҒАШҚЫ ТҮРІК ҚАҒАНДАРЫНЫҢ МЕМЛЕКЕТТІК НЫҒАЙТУДАҒЫ 

КҮРЕСТЕРІ 

А.Р Джунисбекова- жаратылыстану факультеті «тарих және география» 

кафедрасы аға оқытушы, Халықаралық Тараз инновациялық институты. 

 

Аңдатпа. Мақалада алғашқы түрік қағандарының мемлекеттерді жақсарту жолындағы 

күресі қарастырылған. Автор қытай жылнамаларына сүйене отырып, Мұқан, Таспар, Истеми 

қағандарының қағандар аумағында билікті нығайтудағы қызметін сипаттайды. 

Кілтті сөздер: Қаған, жорық, дипломатиялық қарым- қатынас, әскерлер. 

Аннотация. В статье рассматривается борьба первых тюркских каганов в 

совершенствований государств. Автор на основе китайских летописей характеризует 

деятельность Мукан, Таспар, Истеми каганов в усилений власти на территории каганов. 

Ключевые слова:. Каган, поход, дипломатические отношения, войска. 

Abstract. The article deals with the struggle of the first Turkic Khagans in the improvement 

of states. Based on the Chinese chronicles, the author characterizes the activities of Mukan, Taspar, 

Istemi Khagans in strengthening power in the territory of the Khagans. 

Key words: Kagan, campaign, diplomatic relations, troops. 

 

Бүгінгі Отанымыздың тарих ғылымында жаңаша көзқараста қайтадан ежелгі кезден, 

бүгінгі уақыттағы тарихымыз жазылуда. Соның ішінде ерте ортағасырлардағы түрік 

кезеңінің тарихын алатын болсақ көптеген тың мәліметтерді айтуға болады. Тың 

мәліметтердің біразы қытай тілінен аударылып жарыққа шыққан ежелгі қытай 

жалнамалырда жүйелі жазылған.Сонымен қатар кеңестік кезеңдегі және тәуелсіздік тұсында 

жарыққа шығып жатқан зерттеулерде Түркі қағанатыкезеңінің мәселелерін әлемдік тарихтың 

құрамдас бөлігі ретінде қарастырып зерттелінуде.Өйткені аталмыш мемлекеттің дүние 

жүзінің тарихында алатын орны орасан зор.Көптеген әлемнің саяси оқиғаларына ықпал 

етуші мемлекет, Түрік қағанаты және оны құрушы қағандарына байланысты болатын.Осыған 

байланысты мақала тақырыбының өзектілігі бізге мұра болып жеткен бүгінгі еліміздің кең 

байтақ жері, түрік қағандарының жан жақты жүргізген саясатының арқасында 

болғандығымен ерекшеленеді. Тақырып мазмұнында тек алғашқы қағандардың саяси-

әлеуметтік тарихы қарастырылады. 

Сақтар мен ғұндардан кейін тарих сахнасынашығып, бүкіл дүниені дүр сілкіндірген 

халық ежелгі түркілер болды. Олар батысында Византия елімен, оңтүстігінде Парсымен, 

тіпті Үндістанмен, ал шығысында Қытаймен шектесіп жататын орасан үлкен мемлекет 

құрды. 
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«Түрік мемлекетінің құрылып өмір сүруі тұтас адамзат тарихында біршама деңгейде 

бетбұрыс кезең болды. ...Түркілердің қоғамдық өмірі мен әлеуметтік институттарының 

күрделі түрлері таңқалдырады: ел, меншіктің сатылық жүйесі, шеңдер иерархиясы, әскери 

тәртіп, елшілік дәстүрі, сондай-ақ көрші отырған елдердің идеологиялық жүйелеріне қарсы 

қоятын, мұқият әзірленген дүниетанымның болғандығы таң қалдыратынын»,-тюрколог 

Гумалиев айтып кетеді[3]. 

Жужандарды (аварларды) ысырып тастағаннан кейін,түркіттер өздеріне жақын орналасқан 

көшпелі көршілеріне қарсылықтар бастайды. 

554 ж. жеке бектерден империя құрылған жыл болып табылады.Теріскейде Цигу 

(кейбір зерттеу еңбектерінде қырғыздар деп аталады) басып алынады. Сол уақыттан бастап 

Мұқан қаған өзіне тиісті солтүстік шекарасын қауіпсіз етеді. 

Қытай жылнамасында Мұқан (Іркін) қағанның заманында ұлысы мықтап күшейеді.Ол 

елшісін жіберіп, Теңчүкістің көзін жоюды сұрапты.Тәйзу деген біреу оған мқұл етіп, 

Теңчүкістен құл түрінде үш мың адамды жиып алып оның елшісіне тапсырыпты.Оларды 

Чиңмын қақпасының сырт жағында қырып жіберіпті. 3 жылы (556)Мұқан (Іркін) 

Тұйғұндарға тұтқиыл шабуылдап оны талқандайды.Бұл жайт Тұйғұн баянында 

айтылыпты.Миңдидың 2 жылы (556)Мұқан (Іркін) елшісін жіберіп жергілікті бұйымдарынан 

сый ұсыныпты. Баудиңның  1жылы (561) тағы да үш мәрте елші жіберіп жергілікті өнімдерін 

тарту етіпті. [2] 

Мұқан қағанның алғашқы билік еткен жылдарында шығыс жақты үш халық: қытайлар 

«хи» деп атайтын татаптар, қидандар мен қытай саяхатшылары Шивэй депте айтып кеткен 

отыз тайпалы татарлар мекендеген. Осы бір үш халық барлығы дерлік моңғол т ілінің 

диалектісінде сөйлейтін және тұрмысы,мәдениеті жақын болыпты, бірақ бір-бірімен соғысып 

өтіпті. Татаптар Хинганның батыс жоталарында тұрып Бэй-Цимен одақтас болып жүріпті. 

Қидандар  (қарақытайлар) Маньчжурияның далалық аймағында,Ляохо өзенінің теріскей 

бетінен әрі қарай көсіліп жатады екен.Олар татаптармен жиі соғысқандықтан, Бэй-Цимен де 

қақтығысып қалатын болыпты. 553 ж. Бэй-Ци императоры Вэнь – ди қидандарды талқандап, 

оның елінің біршама бөлігін өзіне қаратыпты.Біраз қалғаны Когурияға  (Корея) немесе сол 

кезде Сары теңіз аймағына барған түркіттерге бағыныпты. 

Сол уақыттағы тағы бір қытай империясы Бэй-Чжоудың басты міндеті – шығыс 

империясы - Бэй-Циді құрту болып табылды, алайда ептілікпен жөнге салып пайдаланылса, 

соңғының империяның тұтастығын сақтап  қалатындай ішкі резервтері бар болатын.Мұның 

түйіні – түркіт қағанының қай жақты қолдауында болатындығымен маңызды еді. Бұл туралы 

мынандай дерек мәліметін баяндауға келеді: «Ол кезде  (Жоу әулеті) Чи патшалығымен 

арада соғыс болып жатыр еді. Арада қақтығыс толастамаған соң, сырттан көмекші болуы 

үшін олармен иодақтасуға тура келді.Іркін (Мұқан) Уй әулеті Гұңдидың заманында-ақ өзінің 

қызын Тәйзуға атастырған еді.Бірақ некелік шарт бекімей жатып Тәйзу қайтыс болып 

кетті.Ұзамай Іркін басқа қызын Гаузуға атастыруға келісім берді.Алайда қалың алып 

үлгермей Чи патшалығы да оның қызына құдалық  сөйлесіп елші жіберді. Іркін олардың 

тартуына қызығып бұрынғы сөзден айнығысы келді. 

Дәл осы кезде, патшам Ляңжоу дуанбасы Яң Жяң мен бөрібасы Уаң Чиңдерді 

құдалықты бекітуге жіберді. Уаң Чиңдер уәдеге опа, іске әділдік керек екенін ұғындырды. 

Осылайша Іркін Чи патшалығының елшісінің талабынан бас тартып, құдалық шартын 

бекітті. Осылайша ол шығысқа жорық жасау тілегін қайталай білдірді. Бұл іс Яң Жяңдардың 

ғұмырнамасында айтылған. 3 жылы патша Сүй сұлтаны Яң Жұңға оң мың әскерді бастап 

Түріктермен бірге Чи елінің үстіне аттануға жарлық шығарды. Яң Жұңның әскері 

Щиңлиңнен асқанда Іркін өзінің жүз мың атты сарбазымен келіп бұларға қосылды. Келесі 

жылы басқа айда Жиняңда Чидың билеушісін қоршауға алды. 

Бірақ жеңе алмады.Сонан Іркін сарбаздарын еркіне жіберіп мейлінше тонатып кері 

қайтты.  (Жорықтан оралған) Яң Жұң Гаузуға былай деді: «Түріктердің жасағы жалпы 

нашар, сыйлығы мардымсыз, жазасы тым жеңіл. Қолаға көп болғанымен, бұйрықтарының 
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тиянағы жоқ.Мұндай елді бойсындыру қиын деуге қайтып болады? Бұрынғы барған 

елшілеріміздің оларды өте құдіретті етіп көрсетуіндегі мақсат олардың елшісіне мол сыйлық 

бергіздіру, сөйтіп өздері барғанда да соның есесіне көп сыйлық алу. Сарай олардың өтірігін 

малданған соң,қолбасыларымызда, әскерлеріміз де  олардан шынымен именетін болып жүр. 

Лулар былай қарағанда мықты сияқтанғанымен, оларды жөнге салу өте оңай. 

Қазір,меніңше,бұрын-соңды барған елшілердің барлығының басын алған жөн». 

Гаузу оның бұл ұсынысын қабылдамады.Сол жылы Іркін тағы да тарту – таралғымен елшісін 

жіберіп,шығысқа екінші рет жорық жасауға өтініш білдірді.Патша Яң Жұңды әскерімен 

Оқиядан аттануға, ал Жин сұлтаны (Юйуын) Худы Лояңға барып онымен тізе қосуға 

бұйырды. Кезегінде (Юйуын) Ху шайқаста жеңіліс тапты да Іркін кері қайтып кетті  

(Баудинның) 5 жылы (565) патша Чын сұлтаны (Юйуын) Чүн, бас уәзір Юйуын Гүй, Шыну 

сұлтаны Доу-и және Нән-ән сұлтаны Яң Жяңдарды қалыңдықты алып келуге жіберді. 

Тянхының 2 жылы (567) Іркін тарту-таралғымен тағы да елші аттандырды. Чын сұлтан 

(Юйуын) Чүндер келгенде Іркін Чи патшалығынан әлі де үмітін үзе қоймап еді. Сол кезде 

өзгеше бір жел тұрып күн күркіреді. Сосын ғана қызын (Юйуын) Чүндерге қосып жіберуге 

келісімін берді.Бұл туралы деректер «Патшайым ғұмырнамасында» айтылған. (Тянхының) 4 

жылы тағыда елші аттандырып, тартуға жылқы айдатты. Іркін өлгеннен кейін,орнына інісі 

Табар қаған деген лауазыммен таққа отырды. Іркін кезінен бастап, мемлекеті күшейген соң, 

олардың  хуашялықтардың келемеж  ету ойы болған еді. Сарай олармен құдандылық 

қатынасты сақтауға тырысып,жылына оларға жүз мың топ торғын –торқа, асыл кездемелер 

беріп тұрды.Түріктердің астанада тұрғандарын аса сыйқұрметпен күтті. Олардың сарай 

есебінен киім киіп, ет жейтіндерінің өзі үнемі мыңға жетіп отырды. Чилықтар де олардың 

щабуыл жасауынан жасқанып, қазыналарын сарқып бітті. Табар бұған насаттанып, 

қасындағы нөкерлеріне: «Күнгейдегі екі ұлым маған деген адалдығынан айнымаса еш 

нәрседен шолпы тартпаймын»дейтін еді.(Уди-Юйуын Юң заманы) жяңдының 2 жылы (573) 

Табар елші жіберіп сайгүлік сыйлады. Чи патшалығы жойылғаннан кейін, оның  Диңжоу 

дуанбасы, Фаняң ханы Гау Шау-и  Ма-идан Түріктерге қашып барды. Табар Гау Шау-иды Чи 

патшасы етіп көтерді, кек аламыз деп оның бұрынғы адамдарын да шақыртты.Шюаңжыңның 

1 жылы (578) сәуірде Табар Южоу дуанын шауып халқын қырды. Баған Лю Шюң әскерімен 

қарсы соғысты. Бірақ жеңіліс тауып қаза болды. Гаузудың өзі алты алайды бастап 

солтүстікке жорық жасады. Бірақ ол жолда қайтыс болды да,әскері кері оралды. Сол жылы 

қыста Табар шекара аймаққашабуыл жасап, Жючюаңды қоршап аямай тонап кетті. 

Дашяңның 1 жылы (579) табар құда-андалық қатынасты қалпына келтіруді өтінді.Патша Жау 

ханы  (Юйуын) Жаудың қызын Мың ділда ханшадеген атпен оған атастырды және елші 

жіберіп Гау Шау-иды тапсырмай алып қалды. Патша осы мәселеде өз лебізін жеткізуді Хы 

Ро-иға бұйырды. Осыдан кейін Гау Шау-и (астанаға) апарылды» [2]. 

Түркілер үшін немесе түркіттер 580 ж. құдіретінің шырқау шегі болып табылады. 

581ж. Тобохан (Таспар) қаған дүние салады.Бұл кезде Қытайдағы  түркіттердің қас дұшпаны, 

сондайақ Сүй әулетінің негізін салушы, жауынгер генерал Ян Цзян, Чжоу әулетін 

құлатып,бұл саяси жағдайды толығынан өзгертіп жібереді.Гао Бао – нин өз жауларынан 

көбірек өмір сүріп, түркіт қағандарының одақтасы ретінде, Чахарда дербес кінәз болып қала 

беріпті. 

Сөйтіп, түркілер, шырғалаңы мол оқиғалар арқылы өз биліктерін шығыста қана 

жүргізіп қоймай, батыс өңірлерде де жүргізіп отырды. Аталмыш өңірде Бумын (Түмен) 

қағанның інісі Істеми кейбір еңбектерде және деректерде оны Дизабул депте атайды 100мың 

әскерден тұратын әрқайсысында 10 мыңнан әскері бар он қолбасшыны басқарып, өзін қаған 

деп жариялапты. Ол Алтай жақтың теріскейіндегі түріктенген угор құрман, қу тағы басқа он 

тайпаны бағындырады[4.122]. 

Қытайлар әскер санын 100 мың адам деп шамалауы нақты сарбаздар санын 

көрсетпейді, оның деңгей – дәрежесін, яғни ең үлкен дәрежені көрсетуінде болып тұр, ол 

оның «баһадүр – жабғу» деген шенге тұспа тұс келеді[3.32]. 
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Істеми (Дизабул) қаған батыс өңірлерге қарай жорыған 552 жылы бастайды.553 

ж.жужандары (аварларды) біржола жеңіп щықты. 555ж.Истеми қағанның әскері «Батыс 

теңізіне» жетеді, ол теңіз бүгінгі кездегі Арал теңізі болуы мүмкін, сөйтіп Ташкенттің 

теріскейімен өтіп отырып, Сырдария Солтүстікке қарай бұрылатын жерде оны кесіп өтеді де, 

ендік бағыты бойынша жылжып, Амудария өзенінің төменгі жағы мен Арал теңізінің 

оңтүстікке жағасы арқылы өтеді. Соғдиана мен Бұқар сол уақыттарды эфталиттерге қарасты 

болатын, жүргінші жолаушылар солар мен қақтығысқа баратын еді. Одан ары түркіттер 1,5 

жыл ішінде тұтас Орталық Қазақстанды, Жетісу аймағын және Хорезмді қаратады. 

Алайда алдағы жоспардағы істеріне кедергілер тап болады.Сол кездегі Арал теңізінің 

теріскей жағында хуни (хионаттар), уар мен огорлар деп аталатын тайпалардың 

қарсылығына кезігеді.Бірақ қаған үшін толықжеңіс 558 ж. болып табылды. Аталынған 

тайпалар жеңіледі де, қарсыласа бергендерін алдына салып, қой сияқты айдап. 

Еділден бірақ шығарады. Олар уарлар мен хунилардың жұрнағы – тек бар жоғы 20 

мыңдай адам болыпты. Хиониттер – сармат алан тайпаларының ұрпағы болыпты. Уар немесе 

вар – хиониттердің көршісі, угор тобының тайпасы екендігін Феофилакт Симокатта өз 

еңбегінде келтіреді.Огорлар немесе угорлар – қазіргі венгрлердің арғы тегі болып шығады. 

VI ғ. Олар Башқұрт жерін Еділ мен Жайық арасындағы даланы мекендепті[3.34]. 

Істеми әскері Еділден ары өтпей, Жайық маңайындағы даланы бағындырумен 

аяқтайды. Сөйтіп Істеми батысқа жүргізілген соғысы бітіпті.Небәрі төрт жылдың ішінде 

жеткен жеңістері қағанаттың жаңа саяси міндеттерін қойыпты. 

Орасан зор азиялық жерлерді алып жатқан бір мемлекеттің өмір сүруі, Қытай, 

Византия мен Иран елінің елшіліктері қызм етіне үлкен маңызды факторға айналады. Бұл 

Істемидің мемлекеті еді. 

Істемидің батысқа жүргізген соғысына кедергі келтірген және соған байланысты 

соғыстың уақытша тоқтауына әсер еткен эфталиттер ол кезде оңай жау 

болмапты.Эфталиттер Каспий теңізінен Солтүстік Үндістаннан Шығыс Түркістанға дейінгі 

жерлерді алып жатқан мемлекеттің бірі болды.Сол себепті де ондай күшті мемлекетті 

түріктердің бірден жаулап алуға қауқары бармады.Түріктер бұл жауды жеңуі үшін ең 

алдымен бұларға тәуелді болып тұрған Парсы елімен одақ құруға 563 ж келісім жасасады. 

Осыдан барып парсылар түріктердің қолдауының арқасында Эфталиттен Тоқарыстан өңірін 

тартып алады. Сосын түріктерге эфталиттерді жеңіп алу көп қиындық болмаған еді. 563 – 

567жж. Аралығында түріктер эфталиттерді біржола жеңеді. Фердаусидің Шахнамасында 

сипатталғанындай соңғы шайқаста сол уақыттағы Бұхара қаласының түбінде эфталит 

билеушісі Ғатыфардың әскері мүлде талқандалыпты.Бірақта достық қарым-қатынаста 

отырған екі елдің арасында басты екі мәселенің айналасында келіспеушілік 

туындайды.Бірінші мәселе ол, жеңілген эфталиттердің жерін, қазынасын бөліске салуда 

келіспеушілік болса, екінші мәселеде, Батыс пен Шығыс арасындағы керуен жолы 

бойындағы жерлерді бөлісуге келгенде, өзара наразылықтар болған еді. Себебі керуен жолы 

бойындағы жерлерді иелену көп пайда әкелетін болған. Осы бір келіспеушілік жағдай екі 

жақтың дипломатиялық қарым-қатынасын ушықтыра берген болатын. Бұл жағдайды 

мынадан толық байқауға болатын.Бұл жағдайды мынадан толық байқауға болатын.Түрік 

қағаны Хұсрау шаһққа Парсы жері арқылы Византияға жібек және өзге де тауарлар өткізуге 

рұқсат сұратып елшілік жіберген болатын.Сол елшілікті соғды көпесі,есімі Маниах, бастап 

барған.Бірақта осы елшіліктің жолы болмай қайтады.Өйткені  егер жібек Иран жері арқылы 

Византияға жеткізілетін болғанда, парсылар үшін қыруар зиян болатын еді. Сөйтіп бұл 

мәселеге бірден дөрекі жауап берсе түрік билеушісінің ашуына тиетінін түсініп, оны 

болдырмау үшін жеткен жібек маталарының түгелін ақысын төлеп, елшінің көз алдында 

жібек маталарын түк қалдырмай өртетіп жіберген еді. Елші Маниах бар жағдайды қағанға 

айтып береді. Қаған бұл мәселені түзеу үшін енді түріктердің өзінен құрылдған елшілік 

жібереді. Бұл елшіліктің де жұмысыс дұрыс болмай келген болатын. Болған жағдайлардың 

ішінде сапарға мшыққан біраз елшілер қазаға ұшырап, үш елші аман келеді. Қаған парсылар 



 84  

 

елшілерге у берді деген сылтаумен оларға қарсы жорыққа дайындала бастайды.Соғысқа 

көмектесер одағы ретінде парсылықтардың батыстағы жауығып отырған мемлекеті Византия 

болатын. Онымен одақ құру үшін Маниах бастаған елшілікті Кавказ жері арқылы 

Константинопольге жібереді. Византия императоры Юстин – II парсымен соғыстың қайта 

басталмай қалуы мүмкін емес деген оймен Түрік қағанаты сияқты күшті беделді елдің 

салмағын да есіне түсіріп, келген елшілікті зор ынта-ықыласпен күтіп алады. Келісім 

бергендіктің айғағы ретінде Маниахпен бірге шығыстағы қалаларының қолбасшысы есімі 

Земарх деп аталатын адамын бірге жібереді. Түрік қағаны Істеми Византия елшілігін шын 

көңілімен қарсы алып, өз ұсынысының растығын дәлелдеу үшін елшілікті Иранға қарсы 

әскерімен бірге еріп баруға шақырған болатын. Дәл сол уақытта Ираннан да елшілік келіп 

түрік қағанына соғысудың қажетсіздігін мәселені реттеуге келгендіктерін айтады. Істеми 

қаған Византия елшілігінің келгеніне салтанатты қабылдау жасайды. Кейбір деректердің 

мәліметінде елшілер Талас өзені жанында қабылданады. Қабылдау барысында Земархты 

Иран елшілігінен  жоғары отырғызып оның көзінше парсы елшілігінен айыптайды. Содан 

Иран елшілері өз елдеріне түрік қағаны атынан мойындарына ауыр соғыс жағдайының жүгін 

арқалап кетеді. Ал Византия елшілеріне достық қарым – қатынастың сый – сияпатын 

беріп,Маниахтың баласын және өкілетті елшіліктің өкілі Тагма – Тарханмен бірге 

Константинопольға аттандырады. Бұл уақытта соғды Маниах өмірде жоқ болатын.Алайда 

Византия мен қағанат одағы өзін жасаушыдан кейін де өмір сүріп, Иран мен жауласу ісі 

сияқты, мұра ретінде хазар хандарына ауысып, ал Иранға деген жаулық сезімі,парсы 

патшаларын араб халифтары алмастырғанға денйін жалғаса беріпті[3.45]. 

Ұлы түркіт мемлекетінің ішінде де, оның айналасында болып жатқан өзгерістерден 

мүлдем  кем түсе қоймайтын дереу өзгерістер болып тұрыпты. Бастапқы тәртібі болып тәж-

тақтың мұрагерлігі еді. 

Бумын Ильхан   (Елхан) лауазымын алғаны бізге белгілі. Ол 552ж. өмірден өткеннен  

кейін оның ұлы Қара Ыссық хан деп аталған лауазыммен билікке келеді.Алайда Қара 

Ыссықхан да әкесінен кейін жарты жылдан соң – 553 ж. тым жас шағында дүниеден өтеді. 

Оның баласы Шету деректерде Ышбара тақтан алынады. Мемлекет билігі Қара 

Ыссықханның інісі Мұқан атағын алған Кушудың еншісіне тиеді. Мұқанныңтұсында түрік 

қағанатының сыртқы саяси жағдайындағы күшінің алғашқы қадамдары жасалып қоймай, 

сондайақ еншілі – таспиқтық жүйе де құрылып, соның негізінде түркі мемлекеті бір 

ғасырдан аса Азия құрлығының мықты мемлекеттерініңбіріне айналып,VI – VIIғғ.ұлы 

мемлекеттермен терезесін тең ұстайтындай халде болыпты. 

Аталмыш жүйенің мәнісі былай болатын: Түркіттер өз мемлекетін үлкен ерліктерге 

толы жорықтармен құратын. Он жыл уақытаралығында яғни (550-560) сол кездегі Сары 

теңізден бастап, Еділге дейінгі көшпелі тайпаларды тұтасымен өздеріне бағындырып, тағы 

да жиырма жылдай жаугершілік әрекетін өрбітіп отырады. Маңыздысы тек жаулап ала 

бермей, оны сақтап қалу да керек болатын. Түркілердің аяусыз басқыншымемлекеті өзінің 

жаңа бағыныштыларының көңілін таба қоюы қиын тұғын,осы орайда оқшауланып бөлінуге 

ұмтылу тіпті де бітпек емес екен. Ашин әулетіне қарсы бас көтерулер, қашан мемлекетті 

құлатқанша,толассыз бола береді. 

Мұқанның бас қатырған мәселелерінің бірі болып ол, тысқары аймақтардың бөлінуіне 

жол бермеу болатын. Туларына бөрі басы бейнеленген, көк сауытты атты әскер жақын – 

жуықта тұрғанда ғана бағынышты тайпалар адалдықтан айнымапты. Бірақ қолында күшті 

әскері бар бек қана жат жұрттың көтерілуі мен бөлінуін басып тастай алатын. Тек бек 

уысында өкімет пен әскер болып тұрғанда және оны хан қосынынан орасан зор қашықтық 

бөліп жатқанда,соның өзінің ханға адалдығын сақтап қалуға итермелейтін нендей нәрсе 

болуы мүмкін еді деген сұраққа?Ия, өз орнына туысқан бауырын тағайындап кетуге,бірақ 

сол жағдайды бәрібір түзете алмайтын, себебі туысқандар арасында тартыс – талас әрқашан 

болып тұратын.Сөйтіп осыдан барып еншілік таспиқтық жүйе қабылданып: егер мейірімділік 

сезімі мен жеке басының ізгі қасиеттері адалдықтың кепілдемесі бола алмаса,онда оны 
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орталық өкіметке тәуелді қылып қоятын ынталандыру тәсілін табу болатын.Еншілік 

таспиқтық жүйе тәж- тақтымұра ретінде алу кезегін реттеп,жөнге қоятын болды.Заңға 

сәйкес, Мұқан қағанның мұрагері болып баласы емес, інісі саналды, одан кейін немере 

інілерінің үлкені ағасының мұрагері аталды.Тақты тосатын ханзадалар басқаруға енші етіп 

аймақтар алатын болды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
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Түйіндеме 

Ұсынып отырған мақаланың өзектілігі ең алдымен қарастырып отырған  тақырып 

аясындағы процесстер мен әрекеттердің, Қытай Коммунистік партиясының (ҚКП) 

дамуындағы саясаттың негізгі түсінігі болып табылатындығы, біріншіден, БКП (б)/КОКП-ы 

мен  Коминтерн  арасындағы қарым қатынастың ,екіншіден, ҚКП  мен байланысының 

мазмұнын сипаттау болып табылады. 

Аннотация 

Актуальность предлагаемой статьи заключается прежде всего в том, что она является 

основным понятием процессов и действий в рамках рассматриваемой темы, политики в 

развитии Коммунистической Партии Китая (КПК), во-первых ,в отношениях ВКП (б)/КПСС 

и Коминтерна,во-вторых, в описании содержания КПК и связей. 

Annotation 

The relevance of the proposed article lies primarily in the fact that it is the basic concept of 

processes and actions within the framework of the topic under consideration, politics in the 

development of the Communist Party of China (CPC), firstly, in the relations of the CPSU 

(b)/CPSU and the Comintern, and secondly, in the description of the content of the CPC and 

connections.ossia 

 

Необходимость корректировки решений VI съезда была осознана в Москве вскоре после 

VI конгресса Коминтерна, который проходил в Москве 17 июля по 1 сентября 1928г. В 

делегацию КПК на конгрессе входило 29 человек, в том числе Цюй Цюбо, Чжоу Эньлай, Ли 

Лисань, Дэн Чжунся и другие. Надо признать, что резолюции и тема конгресса, касавшиеся 

проблем китайской революции, была ориетирована на политику  «левых», нежели решения 

VI съезда КПК. Так, конгресс сделал акцент на участие именно  рабочих Китая в 

революционном движении. В принятом на конгрессе «Воззвании к рабочим и трудящимся 
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Китая», подчеркивалось, что именно рабочий класс руководит национально-революционной 

борьбой, что «молодой  пролетариат Китая и его коммунистическая партия превратились в 

международный революционный фактор «первостепенного значения» Рабочие Китая 

уверялись: «ваша борьба подрывает основу капиталистического строя... вы являетесь 

ударным отрядом пролетарской революции»[1].  

Признавал конгресс и вину международного пролетарского движения за недостаточную 

поддержку «рабоче-крестьянской революции в Китае». Эти заверения и признания 

впоследствии откликнулись в Компартии Китая крайностями «левоавантюристического 

курса» Ли Лисаня. Китайская революция объявлялась «событием всемирно-исторического 

значения», «важнейшим из фактов», которые «указывают на гигантскую роль колоний и 

полуколоний в революционной борьбе против империализма» и в которых нашел свое 

выражение «общий кризис мировой капиталистической системы». Конгресс декларировал 

также «демократический» характер китайской революции, неизбежность ее перерастания в 

пролетарскую революцию. Эти особенности китайской революции, по мнению составителей 

документов конгресса, «должны выявить... во весь рост международную роль китайской 

революции». 

Отмечалось, что задачи китайской революции «могут быть решены только лишь при 

условии победоносного восстания широчайших крестьянских масс,идущих под 

руководством и гегемонией революционного китайского  пролетариата».Вопреки реалиям 

китайской действительности, тяжелым  потерям, понесенным КПК, особено в городах, 

утверждалось, что Компартия Китая «крепнет и внутренне сплачивается, растут ее авторитет 

и влияние на широкие массы рабочих и крестьян.Текущий момент  характеризовался как 

«полосу подготовки массовых сил к новому подъему революции»[2].  

Как и прежде, теоретики Коминтерна не учитывали специфику преломления 

выдвигавшихся ими лозунгов в сознании китайских партийцев.  

Вновь прозвучало в материалах конгресса и малопонятное рядовым китайским 

коммунистам и даже значительной части руководства различение лозунгов «для 

пропаганды» и «для реализации»: «Лозунг массового восстания превращается в 

пропагандистский лозунг, и лишь в мере действительной массовой подготовки и назревания 

нового революционного подъема он станет вновь лозунгом непосредственной практики на 

высшей основе, под флагом диктатуры пролетариата и крестьянства на основе Советов».  

     Противоречивость, недостаточная теоретическая проработанность и внятность 

коминтерновских установок, их несоответствие в ряде случаев конкретной ситуации в Китае 

побудили аппарат ИККИ к корректировке ряда установок IV съезда КПК.Так, Б.А. Васильев 

в письме, направленном в Восточный Секретариат ИККИ 27 августа 1928г., просил 

поставить на обсуждение Восточного секретариата резолюции VI съезда, прежде всего о 

профдвижении, а также по аграрному и крестьянскому вопросам. Так, в резолюции о 

профдвижении на самом деле рассматривались проблемы борьбы китайского пролетариата в 

целом; пролетариат с 1925 г. объявлялся «ведущей силой» китайской революции, тогда как 

вопрос о его гегмонии в то время не ставился даже теоретически; злоупотребление 

«назначенчеством» в профсоюзах, которое в документах съезда объявлялось несомненным 

злом, оправдывалось в резолюции внесенной «по инициативе китайских товарищей» 

поправкой, согласно которой к такому методу руководства профдвижением КПК была 

вынуждена своим нелегальным положением. Резолюция не упоминала о почти 

десятикратном сокращении числа революционных профсоюзов после разрыва с Уханем, о 

сомнительности самого факта существования нелегальных профсоюзов в Китае к моменту 

съезда, о росте влияния «желтых» профсоюзов;не соответствовали решениям ИККИ пункты 

о взаимоотношениях профсоюзов и КПК и т.д.  

Резолюцию по аграрному вопросу Васильев назвал «скорее дилетантской статьей, чем 

политической резолюцией», отмечая наличие там «прямо бессмысленных формулировок» и 

т.п. Указал он и на наличие в резолюции  положений, противоречивших «всем решениям 
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КИ» (т.е. Коминтерна).Например,в архивных источниках говорилось следующее: 

«...заложенные уже сейчас в аграрном строе Китая противоречия между трудом и 

капиталом,ставят уже сейчас перед сельскохозяйственными рабочими Китая задачу, 

организации своих сил для того, чтобы вместе с полупролетарскими слоями деревни и под 

руководством организованного пролетариата городов выступить на борьбу с буржуазией 

деревень и городов за победу социалистической революции, за торжество социализма»[3].  

Можно себе представить, какую сумятицу могли внести в сознание даже достаточно 

образованных китайских коммунистов такого рода рекомендации. Васильев отмечал, что 

недостатки резолюции по вопросу о профсоюзном движении отчасти исходят из того, что их 

разработчики исходили из условий, существовавших в Китае «в уханьский период» (т.е. до 

июля 1927 г.). Действительно, к моменту созыва съезда ситуация в стране коренным образом 

изменилась. Временно прекратились крупные вооруженные столкновения внутри Китая, 

который был формально объединен под эгидой гоминьдановского нанкинского 

правительства, признанного всеми великими державами. Это вызвало заметное оживление 

экономической жизни. Новое фабричное и профсооюзное законодательство привело к 

установлению жесткого полицейского контроля на промышленных предприятиях, 

ликвидации большинства контролировавшихся КПК профсоюзов. Со второй половины 1928 

г. участились и поражения коммунистов в деревне, КПК утрачивало свои «советские» базы 

или переносила их в труднодоступные и малонаселенные районы на стыках провинции[4]. 

Ситуация в Китае стала предметом изучения созданной в ноябре 1928г. Китайской 

комиссии Восточного секретариата ИККИ, исследовательских органов ВКП (б) и ИККИ. В 

ноябре 1928 г. в Коммунистической академии была организована дискуссия, специально 

посвященная положению в Китае.        При этом социал-демократы оценивали изменения в 

Китае положительно, видя в них предпосылки к созданию независимого буржуазного 

государства. Троцкий же сравнивал эту ситуацию с периодом реакции после революции 1905 

г. в России, полагая, что китайские коммунисты должны избрать тактику, аналогичную 

тогдашней большевистской (лозунг созыва учредительного собрания, сочетание легальных и 

нелегальных способов борьбы и т.п.).  

В работах китайских коммунистов того периода также отмечались признаки 

стремления национальной буржуазии к консолидации и поддержку этого стремления 

империалистами, прежде всего США, а также рост влияния национал-реформистской 

политики Гоминьдана; все это тоже рассматривалось как препятствия на пути 

революционного поъема. Советское руководство даже в начале 1929г [5]. призывало 

китайских коммунистов рассматривать изменения в Китае как временные, «не 

преувеличивать значение этих фактов», утверждало, что страну ждет не затухание, а 

обострение внутренних противоречий, которое «неизбежно стимулирует назревание нового 

общественного кризиса,еще более глубокого,  чем прежде».  

Политические последствия руководства Москвой деятельностью КПК в 

рассматриваемый период нельзя оценить однозначно. Так, без помощи опытных теоретиков 

были бы сомнительны сами перспективы сколько-нибудь убедительного оформления 

стратегии и тактики партии в марксисткой терминологии и в соответствии с марксистской 

доктриной. Из всех компартий мира только у ВКП (б) был опыт успешной борьбы в 

условиях подполья и руководства повостанческим и партизанским движением, подчинения 

стихии народного бунта интересам революции, руководимой коммунистами.  

 Несмотря на отсутствие условий для непосредственных поставок вооружений и 

материальных средств китайским коммунистам в рассматриваемый период деятельность 

руководящих органов КПК по прежнему в значительной степени опиралась на финансовую 

помощь из Москвы. В то же время одним из самых, на наш взгляд, заметных негативных 

последствий руководящей деятельности Москвы следует считать закрепление в 

программных документах КПК противоречивых установок относительно характера и 

перспектив китайской революции.  
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Так,в документах Коминтерна и КПК декларировалось нетерпимое отношение к «левым» 

проявлениям в политике партии: «путчизму», «авангардизму», неподготовленным 

вооруженным выступлениям, командному стилю руководства массами; в коминтерновских 

директивах 1928 г. подчеркивалась необходимость усиления организационной работы 

партии, в том числе в деле создания регулярной Красной армии, идеологической подготовки 

масс, всемерного учета их непосредственных интересов.Однако директивы Москвы не 

всегда в достаточной мере учитывали реальные социально-политические условия Китая, в 

том числе в плане их влияния на практическое воплощение политических установок в 

разных районах страны, в городе и деревне. Опираясь главным образом на опыт революции в 

России, теоретики Коминтерна сделали заключение, согласно которому завоевание 

политической власти пролетариатом в той или иной стране предусматривало сначала захват 

городов. Поэтому в процессе руководства китайской революцией Коминтерн наставлял КПК, 

что всеобщее вооруженное восстание и установление советской власти подразумевает 

овладение наиболее крупными промышленными центрами.  

С февраля 1927г.  Москва начала предпринимать попытки упорядочения теоретической 

платформы собственной политики в Китае (и, соответственно, стратегии и тактики КПК), а 

также усиления контроля за руководством Компартии Китая. С этой целью был созван VI 

съезд КПК, состоявшийся под Москвой в июле 1928 г. На нем руководство Коминтерна 

добилось принятия целом устаивавших его резолюций. Однако противоречивость ряда 

решений съезда, некоторые нюансы политических формулировок определенным образом 

способствовали  закреплению «левых» настроений в КПК. Этому содействовали и некоторые 

документы VI конгресса Коминтерна. Вместе с тем ВКП (б) и Коминтерн, пусть и не вполне 

последовательно, стремились пресечь в первую очередь авантюристические, «левые» 

тенденции в КПК. Даже в период развертывания «борьбы против правых» в партиях 

Коминтерна (с1928 по 1929г.г.) Коминтерн делал упор прежде всего на преодоление 

«левого» уклона в практике китайских коммунистов[6].  

Попытки ряда историков за пределами России возложить на Москву главную 

ответственность за нарастание «левых» настроений в Компартии Китая в конце 20-х- начале 

30-х годов, следует признать несостоятельными.  
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          Аңдатпа. Мақалада ХІХ ғасырдағы дәстүрлі әдебиет үлгілері қарастырылған. Әдебиет 

тарихында әнші лирик ақындардың өмірбаян деректері мен қазақ әдебиетінің тарихы, 

әлеуметтік саяси құбылыстары кеңінен қамтылған. 

          Түйінді сөздер: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетіндегі көркемдік негіздер, дәстүр 

жалғастығы, жыраулар поэзиясы.  

          Аннотация. В статье рассматриваются образцы традиционной литературы XIX века. 

История литературы включает в себя биографические данные поэтов-лириков, историю 

казахской литературы, общественно-политические явления. 

         Ключевые слова: Художественные основы, преемственность традиций, жырауская 

поэзия в казахской литературе XIX века. 

         Abstract. The article deals with samples of traditional literature of the 19th century. The 

history of literature includes biographical data of lyric poets, the history of Kazakh literature, social 

and political phenomena. 

         Key words: Artistic foundations, continuity of traditions, Zhyrau poetry in the Kazakh 

literature of the 19 th century. 

   

ХІХ ғасыр әдебиетінің аса елеулі, айтулы үлгісінің бірі – ән өлең. Әрине, ән өлеңдер – 

ел тарихында бағзы замандардан бері жасап келе жатқан өнер. Қазақ әдебиетінің байырғы 

өкілдері жыраулар өз туындыларын күймен көмкеріп отыратын. Өлеңді жай тақпақ өлең, 

толғау сөз түрінде емес, ән мен қосып сөйлейтін. 

Бұл дәстүр ХІХ ғасырда да жалғасын тапты. Сонымен бірге ХІХ ғасырдағы ән өлеңнің 

өзіндік өрнегі, дара дауысы бар.  

Жаратылысы жаңа, үні бөлек өлең. Әдебиет тарихында әнші лирик ақындардың 

өмірбаян деректері жиыстырылып, жинақтарға басылып, шығармашылық мұрасы 

таныстырылып келе жатқанымен, ХІХ ғасырдағы ән өлеңнің жанрлық сипаты, сал-серілік 

өнер табиғаты әлі де тереңнен зерттеуге зәру. ХІХ ғасырдағы қазақ тарихы, әлеуметтік саяси 

құбылыстар, қазақтың ежелгі ән өнеріне де өз көлеңкесін түсірді. 

ХІХ ғасырда қазақтың қайталанбас қас өнерінің бірі – ән өнері ел тарихында 

орындаушылық үрдіс, тіл айшығы, жөнінен үздік үн, қайталанбас дара дауыс. 

ХІХ ғасырда айтыс өлең, қисса өлең, жоқтау өлең де белгілібір мақамға салынып, 

өлеңдетіп айтылды. Алайда жеке орындаушы саз – күйін де, сөз айшығын да өзі шығарып, 

күй аспабын өзі тарта отырып өзі салған әннің табиғаты олардан мүлде бөлек. 

Есмағамбет Ысмайыловтың пікіріне жүгінсек, қазақ ұғымында ақын деген сөздің 

мағынасы кең. Қолына домбыра алып өлең айтқанды, топ алдында өлеңмен айтысқа түскенді 

ақын деген… Сондықтан бір ақын деген сөздің аумағында әрі поэт, әрі певец, әрі сказитель, 

әрі суырыпсалмалы (импровизатор) ұғымдар түгел сыятын сияқты [1, 17-18 бб.]. 

Ән орындаушылар – қазақ тарихында, негізінен, сал, сері. Өлеңнің орындаушылар 

арқылы белгілі бір күй аспабымен сүйемелденіп айтылып тарайтын “өлең-ән” түріне Шоқан 

“Қазақ халық поэзиясының түрлері жөнінде” зерттеуінде көңіл бөлген. 

Шоқан Уәлиханов өз тұсындағы қырдағы поэзияны 5 түрге бөліп, соның әсіресе 

бесінші түрінің ерекшеліктеріне кең тоқталды. Бұл тұста ғылым үңіле түсер дүние аз емес.  
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Шоқандағы “өлең-ән”, “өлеңші ақын” анықтамалары зер салып үңілсек, терминдік мәні 

бар, өзгеше ұғым атаулары. Шоқан “Жыр-өлең” тіркесін де қолданды. Оның ежелгі 

жыраулар жырына ұласар табиғат ұқсастығын атады. 

Ғалымның “өлеңші – ақыны” – жыршы, жырау мағынасындағы өнерпаз сияқты, сал-сері 

емес. Сал-серілік өнер әлгі аталған “өлең-әннің” табиғатына тән. 

Ахмет Байтұрсынов ән өлеңге қысқа ғана тоқталып өткен. “Өлеңнің өзі де қазақта екі 

түрлі болған: “Бірі әнді болған, екіншісі мәнді болған, әнді өлеңнің сөзінен де әніне көбірек 

құлақ салған. Сондықан әнді өлеңді айтушы, әннің ажарлы болу жағына тырысып, сөздің 

ажарлы болу жағына онша ыждаһат қылмаған… Сол себепті де әнді өлеңнің сөзінен мәнді 

өлеңнің сөзі ажарлырақ, мағыналырақ болған. Әні басым, мәні кем, ажары аз өлеңге қара 

өлең деп ат қойып, әні кем, мәні мол өлеңге жыр деп ат қойған” [2, 378 б.]. 

А.Байтұрсыновтың өлеңнің көңіл көтеретін сипатын ажырата айтуы, өлең өнерінің, 

қазақ өлең сөзінің халық тарихындағы орнына, даму жөндеріне тартады. “Әдебиет 

танытқышта” “Сөздің өнер болатын мәнісі” атты ұғындырмасында ғалым өлеңді көңіл 

көтеріс ісіне жұмсалатын сөз түрі деп бөлгенін айтады. “Адам көңіл көтеру үшін ойнайды, 

билейді, күреседі, жарысады. Өлең де бұрын сол ойын, күрес, жарыс сияқты көңіл көтеретін 

нәрсе болған. Өлеңнің көңіл көтеріп, хоштандыратын қасиеті әдемілігінде. Нәрсенің әдемі 

көрінетіндігі – ұнасымы; әдемі көрсететін де сол ұнасымы” [2, 379 б.]. 

Өлең сөздің білгірі академик Зәки Ахметовтің “Казахское стихосложение” 

монографиясы қазақ өлеңінің жаратылысын алымды, ауқымды ғылым негізіне айналдырған 

аса құнды, мәнді еңбек. Қазақ өлеңінің ішіне еніп, сыртын түгендеп сөйлеген бұл зерттеуден 

өлеңнің әуезділігі, қазақ өлеңінің жырлап айтуға сұранып тұратын ерекше табиғаты, бар 

сиқыры тұтас танылады. Зерттеуші зерделеуінде ән өлеңнің сыры да жан-жақты ашылған. З. 

Ахметов қазақ өлеңінің өзіндік үні қайдан шығып жатқанын ғылыми негізде жеткізеді.  

Қазақтар арасында ән шығару өнерінің аса кең таралғанын атап айтқан ғалым былай 

дейді: “Поэзия и музыка, развивавшиеся на основе устных традиций, – вот сфера, в котрой 

наиболее и ярко проявлялась творческие силы казахского народа. Этим и обусловлено 

необычайное богатство форм и видов устно-поэтического творчества народов” [3, 187 б.]. 

З.Ахметов лирикалық әндерді орындаушы халық өнерпаздарын “өлеңші” деп атайды. 

Зерттеуде “певец” сөзі жыршы, жырау, ақын және басқалар мағынасында қолданылған. 

Ән өлең табиғатының теориясы қазақ әдебиеттану ғылымында, қазақ өлеңтануында аса 

зерттеле қойған жоқ. Жалпы сипаттама беріледі. Бірақ ән өлеңнің ішіне ену – болашақ еншісі. 

С.Негимовтың “Өлең өрімі” (“Ғылым”, 1980) монографиясы осы тұрғыда көптеген 

қисынды ойы бар құнды зерттеу. Кітапта қазақ өлеңінің мелодикалық интонациялық 

құрылысы, дыбыстық жүйесі, ырғақтық кестесі, ұйқас табиғаты, сөз музыкалылығы 

қарастырылған. 

Ғалымның орыс өлеңтанушылары пікірлеріне сүйене отырып ұсынған интонациялық 

құралдары. 

1. Үндердің белгілі уақыттағы шапшаңдығы. 

2. Дауыс ырғағының бірде көтерілуі, бірде бәсеңдеуі 

3. Өлеңді айту мәнерінің күштілігі немесе әлсіздігі 

4. Сөйлеудің эмоциялылығы  

5. Сөйлеу мәнерінің айтылу мақсатына орай құбылып отыруы 

6. Айқындылық 

7. Динамика 

8. Дауыс 

9. Мелодия 

10. Пауза 

С. Негимов Б. Эйенбаум интонациялық ерекшелікке орай лириканы үш түрге 

жіктегенін келтіреді. 

1. Шешендік стильдегі лирика 
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2. Ауызекі сөйлеу стиліндегі лирика 

3. Шырқамалы әнге негізделген лирика. 

Өлең сөздің көркемділігі дыбыс мәнерлілігінің нәтижесінде жүзеге асады. Өлең 

ішіндегі әсерлі, үнді, мағыналы дыбыстар бейне бір шоқтай жанып, шығарманың өн бойына 

нұр, жылу үлестіреді. Сөздің суреттілігі мен музыкалылығын арттырады.  

Шындығында, жалпы әуезді сөз, музыка тудырған, әнші ақын әуелі сөзін, соның 

ырғағымен әнін әуелеткен сияқты. 

 “…ән өлеңдердің эстетикалық күшін айрықша бағалау қажет. Өйткені мұнда сөз бен 

музыка бар. Бұлардың сезімге әсер ету қабілеті сөзден басталады десек те, музыкадан 

басталады деп есептесек те бірдей ән өлеңдерінің бұл егіз қасиеті бірлесе өмір сүреді”, – 

дейді ғалым [4, 25 б.]. 

Ғалым өлеңнің өріміне тоқталады. Біржан, Жаяу Мұса өлеңдерінің ұйқас шартын 

сақтау дәстүрін талдайды.  

С.Негимовтың айтуында: «Кейде ақындар өлеңнің саздылығы мен әуен келісімі үшін 

ұйқас қорын есепке алуы да табиғи нәрсе. Ұйқас жүйесіне қанша сөзді тарту керектігін күні 

бұрын ойлап қоюы да ықтимал. Ой дамыту үшін байланысушы сөздің көбірек болуы 

өлеңдегі ой-сезім салмағын өсіре түседі. Және өлеңді әнмен айтуға, шырқатып айтуға 

жәрдемдесетіні тағы бар. Қазақ ақындары жүйрік атқа, қызға, жерге, атап айтқанда, жалқы 

есімдерге  арнап өлең шығарды. Бұл есімдерді тармақ соңына қоюдағы мақсаттың өзі бұған 

үндесіп-қиысатын сөздердің барлығына байланысты туады. Ал кейде осы атаудың өзі 

байланысушы сөздерге қарай тууы мүмкін. Мәселен, Біржанның Орынтайға арнаған өлеңі… 

Ал Жаяу Мұсаның “Ақ сиса” өлеңдеріндегі ұйқас осы атауға сай туған: сиса – қылса – 

мұса – туса – ұқса. Ақан серінің “Балқадишасын” алсақ, ол былай боп үйлескен: Бал Қадиша 

– тал Қадиша – бал Қадиша. 

…Ал Абайдың “Қаламқасына” келетін болсақ, осы атауға 18 сөз қиыстырған. Қаламқас 

– бас – жас – тумас – артылмас – қайрылмас – айрылмас – қарамас – жарамас – жалаңаш – 

шам – тай – талас – мас – ықлас – рас – тоймас. 

С.Негимов Ыбырай Сандыбайұлының “Қалдырған”, Шашубайдың “Мен кіммін?” 

өлеңдерін ұйқас үйлесім жөнінен қарастырды. 

Ән өлеңнің табиғаты, оны орындаудың бітім-болмысы әдебиет зерттеушілердің де, 

музыка зерттеушілердің де назарын аударып келеді. 

Р.Бердібаев, М. Тілеужанов сынды ғалымдар сөз бен сөздің ән өнеріндегі өзара 

байланысын зерттеу, музыкалық орындаушылықтың мәнін аша түсу жөндерін орынды 

көтереді [4, 69]. 

Бұл жөнде академик Ахмет Жұбановтың үлгі, үрдісі өзгеше еді. 

Ахмет Жұбанов ән өлеңдер, әнші ақындар, сал-серілер табиғатын ашуда халқына 

орасан еңбек сіңірді. Жеке тұлғалардың өмірбаян дерегінен бастап шығармашылық мұрасын 

жиыстырғаны өз алдына, ол мұраның музыка тарихындағы өнердегі өлшеусіз құндылығын 

теория жүзінде асқан білімпаз, білгірлігінен тұжырымдады. 

А.Жұбанов қазақ музыка өнерінің тарихында ХІХ ғасырдағы әнші ақындар не 

қалдырды, олардың даралық сипаты қайда деген мәселелерді ең алғаш түбегейлі зерттеген 

ғалым. Ол Біржан әндерінің бар қуатын, динамикасын, Ақынның жан иірімі туғызған әуен 

толқынын ғажап таниды. 

А.Жұбановтың Абай әндері бірінің сөзін біріне ауыстырып айтуға көнбейді: қатаң 

өлшемі бар деп атап көрсетуі – европаланған өлеңнің ХІХ ғасырда дәстүрлі қазақ ән өлеңіне 

әкелген өзгерісін тап басып тануы. 

Жаңа өлшеулі, жаңа формалы өлеңдері Абайдың музыкалық творчествосына тікелей 

әсер етті. Абай өлеңдерінің мелодикасы, ырғағы, формасы өзіне дейінгі келген қазақ 

әндеріне ұқсамады. Бірінші жағдай – Абай әндерінің әрқайсысының өзіне меншікті өлеңі 

болды. …Сөйтіп Абай музыка шығаруға текст арқылы келді. 
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А. Жұбанов әнді таниды, талғайды. Талғамнан шыққан үздік ән жайлы түйін түйіп, ой 

толғайды. 

“Айтпай” – Біржанның кесек шығармасының бірі. Әнді шырқағанда оның шалқыған 

кең тынысы, ешбір өлшеулі тар корсетке сыймайтын еркін өлшеу ырғағы, тағы да Біржанға 

тән әннің кеудесінен басқа кейіпте жүретін қайырмасы, саналуан “бұрмалары” жай әдеттегі 

куплеттік әннің шеңберінен асырып жібереді” [5, 103 б.]. 

Мұхиттың “Жылқышы” әнін Брусиловский Пуччинидің музыкасындағы шыңға 

көтерумен теңеген екен, Ахмет Жұбанов “әділ теңеу” дейді. Әрі қарай Мұхит әншілігінің, 

Мұхит әндерінің ерекшелік, дара сипатын аша түсер айғақтар ұсынады. “Бұл ән халық 

арасында “Жылқышы” болып та, “Кіші айдай”. Болып та жайылып жүр. “Айдай” болатын 

себебі өлеңнен де болуы мүмкін. Дауысқа ыңғайлы ашық дыбысты  “ай”, “дай”, дегендерді 

Мұхит көп пайдаланады” [25, 39 б.]. 

А.Жұбановтың Абай әндері жайлы, олар кейде айтылып жүргендей, тек өлең халыққа 

тез тарасын деп шығарылған әндер емес, жылпы Абай әндерінің тереңнен ғылыми тұрғыда 

зерттеуді қажет етер музыкалық қасиеті жоғары деген ойы – ХІХ ғасырдағы қазақтың ән 

өлеңнің табиғатын аша түсуге тартар ғылыми негіз. Ән өлеңнің, ХІХ ғасырдағы қазақ әнінің 

көптеген ерекшелігін Ахмет Жұбанов қадау-қадау айтты. Замананың айтулы тұлғасы, 

композитор Ахмет Жұбанов ХІХ ғасырдағы ән, орындаушылық әдіс европалық саз 

аспаптарымен сүйемелденіп, қазақ әніне орыстан, татардан келген ойнақылықты атап айтқан 

А. Затаевичтің “Қазақтың 1000 әнінде” жазған түсінігін келтіреді. 

Мұса – көңілді қарт, қазақ ақындарының әдетін қумай, көбіне домбырадан емес, татар 

әншілері сияқты, скрипкада ойнаған. Шынында да кейбір татар әсері – әрқилы публикаға 

ұнаймын деген, профессионалдық жағыну әсерінен туған болуы мүмкін. Мұса орысша да ән 

салған. Ал Мұсаның творчествосында қазақтарға тән емес күлкі, жеңілдік кезеңдер де орын 

алады. Оның жеңіл, ойсыз, басқаша айтқанда көңіл көтеретін мелодиялары біріңғай екі 

ширектік өлшеуге сыйып отырады. Бұл да татарға тән, солай аяғына дейін өзгермей 

“гитараға лайықты” сүйемел керек еткендей және биге шақырып тұрғандай болады (ал ол 

қазақта тіпті жоқ). Біразды көрген Мұсаға мазурканың ырғағы да белгілі болса керек. 

А.Жұбанов Мұсаның қаланың да, даланың да ән дәстүрін зерттеген адам екендігін, 

қазақтың ән дәстүріне көптеген туынды бергенін, сонымен бірге “ән”, “күй” деген екі 

ұғымнан басқа ешнәрсені білмейтін қазақ арасына  “Марш”, “валс”, мазурка ырғақтарын 

алып келгенін айтады. Оның музыка үлгілері бірінші тыңдаған кісіге татарша, орысша болы 

көрінетін, жаңа түр, жаңа ырғақ, сырнай мен срипкада жаңа озат орындау техникасымен 

ерекшеленді дейді. 

Ахмет Жұбанов әнші ақындардың көптеген үздік туындысы кеңестік кезеңде қазақтың  

профессионал музыкасына, опера өнеріне пайдаланылғанын айтып өтіп отырған. ХІХ, ХХ 

ғасырдағы халық әншілерінің ән мұрасын түгендеп атап, айқындап, саралауда, бағалауда 

академик А. Жұбановтың еңбегі өлшеусіз. 

Әдебиет зерттеушілердің әдеби мұра тарихын барлаған тұстарда байқап отырған, атап 

өтіп отырған, қазақ халқының рухани ғұмырындағы елеулі құбылыс – сал-серілік. Кезінде М. 

Әуезов, С. Мұқановтың әдебиет тарихын зерделеген еңбектерінде сал-серілік өнердің  әйгілі 

өкілдерінің аты аталып, шығармашылық жөндері айтылды. Кейінде де сал-серілер 

шығармашылығы назарда болып, оқулық-хрестоматияларға ішінара еніп отырды. Жоғары 

мектептің типтік оқу бағдарламасында қамтылды. Академик Ахмет Жұбановтың “Замана 

бұлбұлдарында” ХІХ ғасырдағы әйгілі әнші, сал-серілер өмірі де қарастырылды. 

Есмағамбет Ысмайылов “Ақындар” (1956) монографиясында сал, сері ұғымдарын 

тарата айтады. Әрине, ғалымның  әдебиеттегі тапшылдық мәселесі қоздап тұрған кезде 

басылған бұл еңбегінде де сал-сері ұғымына, олардың шығармашылық мұрасына таптық 

тұрғыдан келген жері де кездеседі. Соған қарамастан, ғалым халық тарихында  жасаған, 

қазақ ұлтының мәдени, рухани ғұмырында өлшеусіз орын алған сал-сері, әнші ақындар 

жайлы көптеген мәлімет, дерек көзін ашып, сал-серілік жайлы нақтылы тұжырым жасайды. 
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Е.Ысмайылов әнші ақындар шығармашылығына, ән өнерінің табиғатына байланысты 

мынадай ой түйеді: “Қазақ поэзиясында әнші-ақындардың творчествосында ерекше орын 

алады. Әнші ақындар негізінде сал-сері, күлдіргіш өнерпаз ақындар. Бұларды тек әнші ақын 

демей, халықтық искусствоның адамдары деп таныған жөн” [6, 49б.]. 

Сал-серілер шығармашылығын зерттеу кейінгі кезде Е.Тұрсынов,  

С.Негимов, Б. Әбілқасымов, Ш. Керімов, т.б. ғалымдар еңбектерінде жалғасын табуда. С. 

Негимовтың “Өнерпаздық өрнектері”  еңбегі бұрынғы зерттеулерде қағаберіс қалған 

өнерпаздар шығармашылығын әдебиет тарихына қосуымен, қайсыбір “белігілі жайдың” 

беймәлім қырларына байлауымен құнды.  

Сегіз серінің қарастырылған шығармалары Н. Әбутәлиевтің “Сегіз Сері” (1991), Т. 

Сүлейменовтің “Сегіз сері” (1991) жинақтарынан, мерзімді басылымдардан, ҚРҰҒА. 

Қолжазба қорынан алынды. 

Қорыта айтқанда, әдебиет тарихында сал-серілер, әнші ақындар шығармашылығын 

өзіндік үлгі, өлеңдік табиғатындағы ерекшеліктерімен арнайы қарастырудың негізі бар.  

ХІХ ғасыр тарихындағы ән өлеңнің табиғаты музыка зерттеушілер тарапынан, 

өнертану жағынан да күні бүгінге дейін зерттеліп келеді. 
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ӘОЖ 908 

 

ЕЛБАСЫ ШУ ЖӘНЕ ШУ МЕМЛЕКЕТІ 

 

Меңдібай Әбілұлы, 

филология ғылымдарының кандидаты 

Халықаралық Тараз инновациялық институтының доценті. 

 

 Аңдатпа. Ғылыми мақалада ежелгі сақ  дәуіріндегі тарихи тұлға Елбасы Шу және Шу 

мемлекеті туралы ғалымдардың жазған деректері туралы айтылады. 

 Резюме. В научной статье рассмтаривается исторический .. древней саков Елбасы Шу 

и государство Шу 

 Резюме The scientific article discusses the historical .. the ancient city of Elbasy Shu and 

the state of Shu 

 

 Елбасы Шу туралы ғылыми зерделеуді бастамастан бұрын тарихи деректер негізінде 

жырланған ежелгі сақ пен ғұн дәуірінен жеткен  "Шу батыр" дастаны туралы ой өрбітелік: 

"Шу батыр" дастаны-қазіргі түркі тектес халықтардың арғы тегі саналатын сақтардың 

шежіресін аңызға айналған тарихи деректер бойынша жыр еткен ерлік эпосы" (Н. 

Келімбетов). Қандай қаһармандық дастандарға ой түсірсек те, "Алпамыс батыр" жырындағы 

Алпамыс,  "Қобыланды батыр" жырындағы Қобыланды, "Ер Тарғын" жырындағы Тарғын 

бәрі де тарихи тұлғалар. "Шу батыр" дастаны туралы да осы тұжырымды айтуға болады, 

дастанда жырланатын Шу - тарихи тұлға. Ол Шу мемлекетін билеп, Елбасы атанған.    Н. 
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Келімбетов: "Әлемдік әдебиет тарихында түрлі аңыздарды өзінің сюжеттік желісіне арқау 

етіп алған дастандарды ұзақ жылдар бойы зерттеген ғалым Н.С. Банарлы түрік дастандары 

негізінен тарихта орын алған маңызды оқиғалардан елес беретінін ескертеді-деп жазды (233, 

15)" [1].  

 Белгілі ғалым Н. Келімбетовтің мына тұжырымына назар аударайық: "Шу" дастанын 

ғылыми негізде дұрыс пайымдау үшін біздің заманымыздан бұрынғы төрт мыңыншы 

жылдың орта кезінде сақтар даласында болған кейбір тарихи оқиғаларға назар аударғанымыз 

жөн..." [2]. 

  Бұл ғылыми тұжырымдама бізді Шу батырдың тарихи тұлға болғанына, оның өз 

халқының абыройлы  қорғаушысы екеніне көз жеткізеді. Н. Келімбетовтің пікірінше: "Берел 

қорымынан табылған сақтар көсеміне құрбандыққа шалынған аттардың саны неліктен он үш 

болған деген сауал туады. Бұл сауалға сақтар дәуірінен сюжеттік желісі ғана жеткен "Шу" 

дастаны жауап беретін сияқты. Дастанда Шу өңірінің "тәңірқұты" (әміршісі) Шу батырдың 

Көк ордасын күзетіп тұру үшін келген он екі батыр туралы айтылады.  Көк жібек маталармен 

көмкерілген он екі қанат орданы (киіз үйді)  күндіз-түні қоршап тұрған осы он екі салт атты 

батыр - он екі тайпаның патшаға жіберген сенімді өкілдері емес пе екен деген ой келеді. 

Онда неге Берел қорымына он үш жылқы жерленген? Әлде біз сөз етіп отырған "тәңірқұт" он 

үш тайпаға билік жүргізді ме екен? Әрине, олай емес. Жалпы, сақтар мен ғұндардың ауыз 

әдебиеті үлгілерінде "он екі тайпалы ел" туралы жиі айтылады. Демек, Берел қорымына 

көмілген он үш тұлпардың біреуі, яғни ер-тұрман әбзелдері көбірек әшекейленген, алтын 

түстес сап-сары ерекше көрікті көрінетін сәйгүлік патшаның жорыққа мінетін өз аты болып 

шығады. Дәлірек айтсақ, он екі тайпадан құрбандық үшін жіберілген он екі атқа қоса 

патшаның өз аты да құрбандыққа шалынған. "Шу" дастанының үзік-үзік күйінде жеткен 

сюжетінен де осындай көріністерді аңғаруға болады..." [3]. 

 Ежелгі дәуірлерде қазіргі қазақ жерінде бірнеше мемлекеттердің болғанын тарих 

дәлелдеп тұр. Ал қытай тарихшысы  Сыма Цяньның "Тарих беттері" деп аталатын кітабында 

Шу өзені бойында Шу мемлекеті деген мемлекет болғанын, Шу мемлекетінің астанасы Шу 

қаласы болғанын, ол қаланы салдырған Шу атты ғұндардың алыбы, сол Шу мемлекетінің 

басқарушысы, яғни Шу атты Елбасы болғаны жайлы деректер келтіреді: "Шу - бір үлкен 

мемлекет. Күнбатыста Қытайдан көп алыс жерде тұрады, маңайы шөл. Онда тұрушылар 

өзінің әдеті, заңы бойынша мал өсіретін жүндер" (Сыма Цянь, Избранное. 1956. С. 124.). 

 Академик Ә. Марғұлан  тарихшы-оқымыстылар Сыма Цяньның, В.В. Радловтың, В.В. 

Бартольдтың ғылыми еңбектеріне сілтеме жасай отырып "Жүн"-ғұндардың арғы тегі екенін 

біз жоғарыда келтірдік. Шу өзені бойында Александр Зұлқарнайын  заманында үлкен Шу 

қаласы тұрғанын  Махмұт Қашғари да айтады. "Іскендір  Зұлқарнайын  кезінен бұрын 

жасалған ескі қала Шу. Оны салдырған Шу деген ел басқарушы". Бұл сөздің құрылысына 

ерекше мән берген ғалым В.В. Радлов. "Древнейшая крепость Шу, построенная владетелем  

Шу, будто бы совроменником Александра Македонского. Крепость  существовала  в такое 

время, когда городов Исфиджаба,... Сайрама, Таласа и Баласагуна еще не было. У киргизов 

(казахов) звук Ч заменился звуком Ш  и река Чу называется  Шу. Очень вероятно, такое  же 

пройзношение  было тогда у тех тюрок , которые жили на берегах Чу". Бартольд та осы ойды 

дұрыс деп білген. Шу өзені бойында жасаған түріктердің* сөйлеуі бүгінгі қазақтардың 

сөйлеуімен бірдей болған.  Демек, бұл үйсін мен ғұндардың заманы..." деп жазды [4]. 

 Н. Келімбетов "Түркі халықтарының ежелгі әдеби жәдігерліктері" атты ғылыми 

еңбегінде Шу батыр туралы: "М. Қашғаридың "Диуани лұғат ат-түрік" атты еңбегінде Шу 

батыр біздің заманымыздан бұрынғы VІ ғасырда өмір сүрген сақ билеушілерінің бірі екені 

айтылады (248, 412-416)..."-деп жазды [5]. 

 Алып Ер Тұңға туралы сақ дәуірінен дерек қалдырған Қашқарлық Махмұттың 

(Махмұт Қашғари) Шу мемлекетінің билеушісі, Алып Шу туралы пікір жазбауы мүмкін 

емес. Алып Шу туралы, Шу өлкесі туралы, "Шу" дастаны туралы ғалымдар Ә. Марғұлан, Н. 
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Келімбетов, С.К. Қараәлиоғлы, В.В. Радлов, Н. С. Банарлы, Сыма Цянь т.б. тұщымды 

пікірлер жазды. 

 Ал, Шу өлкесі туралы деректер қытай жазбаларында кездеседі: "Ежелгі түркі ауыз 

әдебиетін зерттеуші ғалымдардың пікірі бойынша, "Шу" дастаны қадім заманда, сақтар 

дәуірінде-ақ өмірге келген жыр. Белгілі түрік ғалымы Н.С. Банарлы өзінің "Түрік әдебиетінің 

тарихы" атты зерттеуінде "Шу" дастаны бізге қытай көне жазбалары арқылы жеткенін, 

соның өзінде, дастанның жалпы сюжеттік желісі мен жеке үзінділері ғана сақталғанын 

айтады. Қытай жазбалары арқылы жеткен мәліметтер бойынша, сақтар өз мемлекетінің ұлан-

ғайыр бір аймағын Шу өлкесі деп атаған екен (233, 15-16). "Шу" дастанын ғылыми негізде 

дұрыс пайымдау үшін біздің заманымыздан бұрынғы төрт мыңыншы жылдың орта кезінде 

қазіргі Қазақстан жерінің Шу өзені маңайында болған кейбір оқиғаларды білген жөн - деп 

жазды Н. Келімбетов [6]. 

 "Шу" дастанында Ескендірдің (Александр Македонский) бір жауынгерінің Алып 

Шудың жауынгерінің қолынан қаза тапқанын, "Алтынқан" деп аталатын жердің не үшін 

"Алтынқан" деп аталғаны туралы Н. Келімбетов былай деп жазады: "..."Шу" дастанында тау 

бөктеріндегі кең жазира жазықта қым-қиғаш қанды майдан, шайқас басталып кетеді.  

 Н. Келімбетов қытай ақынының "Көк орда" деп аталатын өлеңінде көшпелі сақтар мен 

ғұндардың киіз үйінің қалай сипатталатынын былай деп өрнектейді: "Ежелгі түркі дәуірінде 

өмір сүрген Қытайдың бір ұлы шайыры түрік елінде болып қайтқан соң көшпелілердің киіз 

үйі туралы өлең шығарған екен. Ақын ханның да емес, бекзаттың да емес, қатардағы орта 

шаруаның киіз үйін жыр еткен. "Көк орда" ("Голубая юрта") деп аталатын бұл жыр бізге сол 

табғаш (Қытай) жазбалары арқылы жеткен [7].  

 Академик Ә. Марғұлан ғұндардың сәулетті мұралары туралы былай деп жазды: "Көп 

ғалымдардың зерттеуінше, ғұн тайпасы эфталиттер (абдалдар) кушан дәуірінде Орта Азия 

мәдениетін биік сатыға жеткізіп, көптеген қымбат өнер дүниесін, сәулет мұраларын 

қалдырған ел. Олардың өмірі ескі анналдарда, грек, рим жазуларында орасан көп, тарих жазу 

үшін бір табылмайтын қымбат кеніштер. 

 Ғұндар мыңдаған жыл ұлы сахараны қоныстап, өздерінен көп ұрпақ, бай мәдениет 

қалдырған ел. Олардан ұрпақ болып қалған елдер-үйсіндер, қаңлылар, оғыздар, қыпшақтар, 

арғындар, қоңырат-қияттар, наймандар, керейлер, уақ-үңгіттер, дулаттар. Бұлар мұра етіп 

қалдырған қалалар Сыр бойында, Жетісуда, Орталық, Күнбатыс Қазақстанда, Маңқыстауда 

орасан көп. Олардың ішінен ең жойқындары - Сайрам, Сүткент, Отырар, Түркістан, Сауран, 

Сығанақ, Қауған ата, Артық Ата, Баршынкент, Жент, Оғыздабан, Қорасан Ата,  одан басқа 

Сыр бойы мен Қаратауда  толып жатқан өзге қалалардың үйіндісі Субанкент, Яғакент, Бата 

Ата, Құмкент, Кенжек, тағы басқалар. 

 Жетісуда болған атақты қалалар-Шу, Баласағұн, Талас, Барысхан, Отлық (Атлах), 

Шельжі, Чегіл (Шекті), Құлан, Мерке, Ашпара, Ілебалық, Қуяш, Екіөгіз, Қаялық, Кіші Талас, 

Қапал, тағы басқалар... [8]. 

 Белгілі тарихшы ғалым У. Шалекенов "Түріктердің отырықшы өркениеті" деп 

аталатын кітабында соғда көпестерінің Шу қаласына келіп сауда жасайтындығы айтылады: 

"Жібек жолының халықаралық сауда жүйелеріне айналуымен, соғданың көпестері 

Қазақстанның оңтүстігіндегі Талас, Шу және Жетісу бойларындағы үлкенді-кіші қалаларға 

таралып, Жібек жолындағы сауданы дамытуға өздерінің үлестерін қосып отырған..."-деп 

жазды [9]. 

 Академик Ә. Марғұлан өзінің ғылыми кітабында В.В. Бартольдтың еңбектеріне 

сілтеме жасай отырып, Жетісудың халқы туралы, олардың ежелгі жазуы туралы, Шу мен 

Талас (Тараз) қалалары туралы: "VІІ-ғасырдың 30-жылдары Жетісуды аралап шыққан 

саяхатшы Сюань Цзань айтуынша, Жетісудың мәдениет өркендеуі биік сатыға көтерілген, 

халқының жартысы суармалы егін салып, өзгесі сауда істейді. Жазу түсіретін алфавиті, таихи 

шежірелерді баяндайтын шығармалары болған (214). Олардың Шу мен Талас қалалардың 
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арасы тізбектелген қалалар. Оның ең үлкені Талас қаласы. Онда көп елдің саудагерлері 

кездеседі. Қаланың айналасы 8-9 ли (6 шақырым) шамасында (215)..."-деп жазды [10]. 

 Профессор Ж. Дәдебаев Сыма Цяньның, Қашқарлық Махмұттың, В.В. Радловтың 

ғылыми еңбектеріне сілтеме бере отырып, былай деп жазады: Сыма Цяньнның баяндауынша, 

күнбатыста  Шу- мемлекеттік астанасы Қытайдан көп алыс жерде тұрады. Өздерінің 

әлеуметтік салты жүн елінің заңымен жүргізіледі. "Жүн" қытайлардың ескі заманнан айтып 

келе жатқан, ғұн елінің халық аты" (44). Шу атақты мемлекеттің астана қаласы екенін 

Махмұт Қашғари да айтады. "Искендер Зұлқарнайын  заманынан бұрын Жетісуда бір үлкен 

қала  болған, оны Шу деп атаған. Оны салдырған сол жердің ел басқарушысы Шу деген кісі" 

(45). 

 Бұл екі "Шу" біріншісі-Шу өзенінің аты, екіншісі-қаланың аты. Махмұт Қашғари мен 

Сыма Цяньның айтып отырғаны сол қала туралы (46). 

  Сыма Цянь айтуынша, бұл қалаларды Жетісуда, Талас өзені бойында келістіре салған 

ғұн, үйсін, қаңлылар.  Шу, Талас өзені бойындағы көп қаланы  тұрғызған б.з.бір ғасыр бұрын 

жасаған ғұндардың алып ерінің бірі Шижы. Ол Жетісуда үлкен ұлыс, үкімет жасап, Талас 

қаласын көркейтіп, оны өзінің ұлы астанасы етеді. Ол қала Алатаудың теріскей бетінде, 

Талас өзенінің бойында құрылған [11]. 
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лингвистикалық статистика (лингвостатистика) саласы туралы, сол салада туған жаңа түрдегі 

сөздіктер – жиілік сөздіктер түрлері жайында сөз етеді. Олардың мәтіндік зерттеулерде және 

тілдерді оқыту әдістемесінде қолдануға болатын қажеттіліктеріне тоқталады. Бұған 

байланысты өз пікір-тұжырымдарын да қоса айтады.  

Кілтті сөздер: лексикография, қазақ тілінің лексикографиясы, лингвистикалық 

статистика (лингвостатистика), сөздердің қолданылу статистикасы, жиілік сөздік, әліпбилік-

жиілік сөздік, кері әліпбилік-жиілік сөздік, кері сөздік, лингвостатист.    

Аннотация: В статье «Лексикография казахского языка и частотные словари» автор 

рассказывает об области лингвистической статистики (лингвостатистики), возникшей в 

последнее время прошлого века в казахском языкознании, о типах новых словарей –

частотных словарей, родившихся в этой области. Сосредотачивается на их потребностях, 

которые могут быть использованы в текстовых исследованиях и методике преподавания 

языков. В связи с этим автор также  высказывает свои мнения. 

Ключевые слова: лексикология, лексикография,  лексикография казахского языка, 

лингвистическая статистика (лингвостатистика), статистика употребление слов, частотный 

словарь, алфавитно-частотный словарь, обратный алфавитно-частотный словарь, обратный 

словарь, лингвостатист.    

Abstract: In the article “lexicography of the Kazakh language and frequency dictionaries", 

the author talks about the field of linguistic statistics (linguostatistics), which was born in the last 

period of the last century in Kazakh linguistics, about a new type of dictionaries – types of 

frequency dictionaries born in this field. It focuses on their needs, which can be used in text 

research and language teaching methods. In this regard, autho also expresses his own opinions. 

Keywords: lexicology, lexicography of Kazakh language, linguistic statistics 

(linguostatistics), statistics of word use, frequency  word book, dictionary of alphabetic frequency, 

inverse alphabetical frequency dictionary, inverse dictionary, linguostatistics.  

 

Қазіргі жаһандану заманында әлемдік деңгейдегі талаптарға сай, әрі кез келген 

заманауи ақпараттық технологиялық үдеріске төтеп бере алатын ана тіліміз - қазақ тілінің 

мемлекеттік тіл дәрежесіне көтерілуіне, әлеуметтік өміріміздің ақпараттық саласында ресми 

түрде қызмет етуіне, сонымен қатар оның ғылым тілі дәрежесіне дейін дамуына 

қоғамымызда - әдеби, мәдени, ғылыми және әлеуметтік салаларда бүгінгі таңда жүргізіліп 

жатқан сан түрлі іс-шаралардың маңызы зор. Бұл бағытта атқарылып жатқан істер қатарында 

тіл білімі саласы мамандарының - тілші ғалымдардың да өзіндік зор үлесі бар.      

Анығын айту керек, XX ғасырда басталған ғылыми-техникалық «революция» әлемнің 

кез келген елінің ішкі-сыртқы саясатына, оның экономикалық әлеуетіне ерекше серпін 

бергені анық. Әсіресе Тәуелсіз Қазақстан Республикасы сияқты дамушы елдердің жас 

мемлекет ретіндегі қалыптасуында айрықша рөл атқарды. Қоғамдық кызметтің қай 

саласында болмасын қолданбалы бағыттағы ғылыми зерттеулер басымдық алды. Осыған 

орай қоғамдық ғылымдар қатарындағы тіл білімінде де оның бұрыннан бар саласы - 

қолданбалы тіл білімі (прикладная лингвистика) жаңғыра дамып, бұрынғы дәстүрлі тіл білімі 

бағыттарын өз әдіс-тәсілдерімен жаңаша зерттеуге кірісті. Бұл мәселе тек бізде ғана емес, 

бүкіл әлемдік ғылымның бүгінгі даму сатысында жаңа инновациялық бағыттарда зерттеліп, 

жазылып, жасалып жатқан жұмыстарға да тән болып отыр.  

Мәселен, өткен ғасырдың соңғы жартысында ғылым мен техникаға қоса, сандаған 

жаһандық  жаңалықтар тұрмысымыздың барлық салаларына барынша дендеп, тереңдеп еніп, 

қолданылып жатты. Бұлардың ішінде, әсіресе, компьютерлік техникалардың (бұрындары 

ЭЕМ - электронды есептеуіш машиналар делінетін – Б.А.Б.) дамып, олардың сан түрлерінің 

шығуы, атқаратын қызметтерінің көптеп өсуі қол күшін керек ететін сандаған жан иелерінің  

ауыр еңбектерін жеңілдетуде. Көп адам бірігіп атқаратын, көптеген қол күшін керек ететін, 

ұзақ уақытқа созылған қарапайым жұмыс үдерістерін неғұрлым тездетуде әрі 
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оңтайландыруда бұл заманауи техникалық құрылғылардың көп көмегі тиіп отыр. Жұмыс 

өнімділігі мен сапасын арттыруда да олардың көп жәрдемі болуда ... 

Сөз арқауын ары жалғап, ғылымға қарай бет бұрып, өз зерттеуімізге орай сөз айтар 

болсақ, кешегі күнге дейін әр кездерде «ғылым мен техника жетістіктерін – жан сала 

насихаттап: компьютерлік техникаларды тіл мәселелерін зерттеуге де, тілдерді оқыту және 

үйрету әдістемесінде  де пайдалануға болады, бұл құрылғылардың тіл құбылыстарын 

қарастыруда тиімділігі мол» деп, баспасөз беттерінде жазып та келген едік [1], [2].  

Ендігі жерде дамыған елдердің көбінде тіл мәселелерінде – мәтіндік зерттеулер мықтап 

қолға алынуда. Айталық, бұл мәселеде белгілі бір тілді бір тілден екінші тілге автоматты 

түрде аудару, ол тілдегі тілдік құбылыстарды барлық жағынан компьютерлік техникалардың 

көмегімен жан-жақты зерттеу, әр ұлт тілдерінің машиналық қорларын немесе ұлттық және  

компьютерлік корпустарын жасау, т.б. істер қолға алынып, бұл жайларда елеулі 

жетістіктерге жетіп жатқандары да болды. 

Лингвистикалық статистика (лингвостатистика) – тіл білімінің жаңа саласы. Ол 

ғылымдар интеграциясының нәтижесінде ғылымдар дамуының тоғысынан туған, турасын 

айтқанда, математика мен тіл білімі ғылымдарының байланысынан туған ғылым. Ол – 

өзіндік зерттеу әдісі, қарастыратын нысаны бар, бұл күнде тіл білімінен өз орнын орнықты 

тапқан, ондағы тіл мәселелері мен онда болып жатқан тілдік құбылыстарды зерттейтін жаңа 

мазмұндағы жалпы тіл білімінің бір саласы. Белгілі бір тілдің құрылымын, ондағы 

құбылыстарды, заңдылықтарды тексереді, зерттейді. Ондағы құбылыстардың дұрыс-

бұрыстығына назар аударады, нақтылайды және т.б. да байқалған заңдылықтар болса, оны 

ашуды не зерттеуді мақсат етеді. Заман талабына сай, қажет болған жағдайда, тіл білімі 

мәселелері мен құбылыстарын зерттеуде  компьютерлендіру, автоматтандыру үдерісі бұл 

лингвистикалық статистика саласынан да көрініс табады. Демек, ол – әрі ғылым, әрі пән.  

Қысқасы, кез келген тілдің құрылымын, ондағы зерттеуді қажет ететін кез келген 

тілдік құбылыстарды сандық (математикалық) әдіс-тәсілдер негізінде қарастыратын 

(зерттейтін) бұл тіл біліміндегі жаңа зерттеу бағыттардың бірі – лингвистикалық статистика 

(лингвостатистика) деп аталынды.  

Сөз етіп айтар болсақ, түркітану ғылымының бір тармағы болып табылатын қазақ тіл 

білімінде бүгінде орныққан бұл бағыттағы ғылыми мектеп кешегі кеңестік дәуірде – 

жиырмасыншы ғасырдың 60-шы жылдарының басында қалыптасқан. Оның негізін салушы - 

шымкенттік қазақ ғалымы Бектаев Қалдыбай Бектайұлы болды. Қазақ тіл білімі ғылымында 

орныққан бұл саланы ілгері апарушы, дамытушы әрі насихаттаушылар осы мектепте 

дайындалып, өсіп ұшқан түлектері – ғалымдар Ә.Ахабаев, Д.А.Байтанаева, А.Б.Белботаев, 

А.Қ.Жұбанов, Қ.М.Молдабеков, С.Мырзабеков  т.б. Бұл турасында «Қазақ тілі» атты 

энциклопедияда (1998) мынадай жолдар бар: «Қазақ тіл білімінде тың сала – тіл 

статистикасы (сала атауы бастапқы кезде осылайша аталынған болатын – Б.А.Б.) кейінгі он 

жыл ішінде ғана қалыптаса бастаған ғылым. Бұл топтағы ғалымдар (Қ.Бектаев, А.Жұбанов, 

А.Ахабаев, С.Мырзабеков, Д.Байтанаева, Қ.Молдабеков) аз уақыт ішінде бірнеше жинақ пен 

монографиялық еңбектер жазды» [3, 206 б.].    

«Лингвистикалық статистика» (лингвостатистика) – көп жағдайда компьютерлік 

техникалардың (машиналардың) көмегіне сүйенеді. Сол көмектің (жәрдемнің) негізінде 

қарастырып отырған тілдік зерттеулерге қажетті әр түрдегі жиілікті сөздіктер мен жиілікті  

тізбелер, сөз тіркестері, мәтін және мәтіндік үзінділер т.б. алынады және олар зерттеулерге 

қажетті лингвистикалық талдауларға негіз болады. Басқаша айтқанда, ол (лингвистикалық 

статистика) – белгілі бір тілдің тілдік құрылысында бар, не болып жатқан әртүрлі тілдік 

құбылыстарды, не өзгерістерді сандық және сапалық тұрғыдан жан-жақты зерттеуді 

(қарастыруды) мақсат тұтты.  

Мұндағы негізгі ұғымдардың бірі – жиілік ұғымы болды. Ол көбінесе жазба тілдегі 

тілдік материалдарды лингвостатистикалық тұрғыдан зерттеуде не ондағы тілдік бірлік-терді 

(фонема, әріп, буын, морфема, сөз, сөзтұлға, сөйлем, сөз тіркесі, т.б.) талдауда қолданылды. 
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Бұл талдау - зерттеу үшін қажет болған мәтіндегі зерттеу нысанасына алынған тілдік 

бірліктер мен мәтін бөліктерінің (үзіктерінің) ауызекі сөйлеу тілінде не жазбаша тілде 

жұмсалыну жиіліктерінің қолданылу сипатына негізделеді. Өйткені әрбір мәтіннің өзіне тән 

статистикалық сипаттамалары болады. Ол сипаттамалар, жоғарыда айтылғандай, зерттеу 

үшін қажет болған мәтіндегі зерттеу нысанасына алынған тілдік бірліктер мен мәтін 

бөліктерінің (үзіктерінің) бірінің не бірнешеуінің қолданылуын зерттеу үшін талданып 

жасалынған жиілік сөздіктер мен жиілік тізбелер арқылы көрінеді. Сондықтан да жиілік 

сөздіктер мәселесі лингвистикалық статистика ғылымы жайлы сөз еткенде ондағы 

мәселелердің ішіндегі ең бастысы да негізгісі болып табылады [2], [4], [5],  [6], [7], [8].  

Жалпы жиілік сөздіктер деп, мәтіндегі сөздер мен сөз формаларды және олардың қайталану 

санын қоса көрсететін жиілікті сөзтізбені айтамыз. Әрине, мұндай жаңа мазмұндағы 

сөздіктер түрлерінің жалпы тіл білімі лексикографиясы саласында ғылым талаптарына сай 

пайда болып, дамуында оның өсу өрісін кеңейтетініне дау жоқ.  

Жалпы тіл білімінде бүгінгі түркітануда, оның ішінде қазақ тілтанымында қазақ тілі 

лексикографиясының айырықша орны бар. Мұндағы қазақ тілші ғалымдарының туыстас 

тілдер ішінде бұл мәселеде, нақтылап айтқанда – жиілік сөздіктер жасау, оның негізінде 

мәтіндік тілдердің құрылысын, құбылыстарын, заңдылықтарын зерттеуде шоқтығының биік 

тұрғандығын атап айтуымыз керек. Мәселен, бір кездері он томдық  «Қазақ тілінің 

түсіндірме сөздігін» [10] құрастырғанда да түркі жұрты ішінде алда болған қазақ тілші-

ғалымдары бүгінде онбес томдық «Қазақ әдеби тілінің сөздігін» [11] шығарып отыр. Міне, 

осындай жағдайда қазақ лингвостатист ғалымдарының заманауи ғылымдар бағытындағы 

жаңа сөздіктер түрлерін жарыққа шығарулары қазақ тіл біліміндегі үлкен жетістік [12], [13],  

14], [15], [16], [17], [18], [19]. Тіпті бұл бағытта қазақ тілші ғалымдарының – лингвостатист 

ғалымдардың жасаған, жазған ғылыми еңбектері іс-тәжірибе, үлгі-өнеге тұрғысынан түрікі 

әлемінде көшбасшылық  сипатта десек те болады.                                                                    

Қазақ  мәтіндері негізінде лингвостатистикалық жиілік сөздіктер жасау ісі бір 

замандарда қаншама адамның қатысуымен - қол күшімен санап есептеу арқылы жүзеге 

асырылған болса, ендігі жерде – санақ әдісі (қарапайым санау не компьютерлік техникалар 

көмегімен санау) және компьютерлік техникалардың жәрдеміне сүйену арқылы жүзеге 

асырылды. Олар қазақ мәтіндерінің лексикаморфологиялық құрылымы, оның ішінде сөз 

таптары, сөздердің тұлғалары мен структуралық құрылымдары жөнінде көптеген пайдалы 

тілдік деректер (мәліметтер) бере алды. Мұндай тілдік деректер, әрине зерттеу 

жұмыстарында, оқыту әдістемесінде, әртүрлі лексикографиялық сөздіктер құрастыруда зор 

көмегі тиетін тілдік материалдар бола алатындығы анық. Сондықтанда қазақ тіл біліміндегі 

бұл саланың (лингвистикалық статистика - лингвостатистика) туып қалыптасқанына аз уақыт 

болды дей алмаймыз. Оның тарихы өткен ХХ ғасырдың алпысыншы жылдарынан басталды. 

Сол бір жылдары Мәскеу мен Санкт-Петербургте, сондай-ақ Минскіде лингвистика мен 

математиканы ұштастыра зерттейтін ғылыми бағыттағы орталықтар пайда болып, құрыла 

бастады. Олардың басы-қасында Санкт-Петербург ғалымы - роман тілдерінің маманы 

Раймонд Генрихович Пиотровский мен қазақстандық Шымкент ғалымы – сол кезде физика-

математика ғылымдарының кандидаты, доцент, кейіннен – филология ғылымдарының 

докторы, информатика ғылымының академигі болған Қалдыбай Бектайұлы Бектаевтар 

болды.  

Қалдыбай Бектайұлы Бектаев (27.11.1920-16.10.1996) – Қазақстандағы математикалық 

лингвистика, инженерлік лингвистика, лингвистикалық статистика ғылымдарының 

негіздерін қалаған қазақ ғалымы еді. Оның есімі сол кездің өзінде-ақ тек бізде ғана емес, 

сондай-ақ шетел ғалымдарына да танымал болатын. Сондықтанда ұстаз-ғалым туралы 

кейінірек арнайы тоқталып сөз етпекпіз. Мүмкін ұстаздардың ұстазы болған үлкен ғалымға 

арналған көлемді еңбек те шығар. Өйткені Отандық ғылымда ғалымның ғылымға жасаған 

және сіңірген еңбегі айырықша болды.     
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Жиілік сөздіктер турасында. Лингвистикалық статистикадағы  (лингвостатистика- 

дағы) жиілік сөздіктер жайын сөз етпес бұрын алдымен бұл салаға қатысы бар бірер 

терминдік ұғымдар (атаулар) жөнінде бір ауыз сөз айтқанды жөн көріп тұрмыз. Мәселен, 

«сөз», «сөзтұлға», «негізгі тұлға» және «сөзқолданыс» деген атаулардың (терминдердің) бір-

бірінен лексикалық мағына жағынан өзара ерекшеліктері болғанымен, олар бір-бірімен өзара 

тығыз байланыста, қарым-қатынаста болатын әр түрдегі тілдік бірліктер екендігі белгілі. 

 «Сөз» деген атауды ақиқат шындықтағы зат пен құбылыстың атауы, сол атаудың 

дыбысталуы мен мағына-ұғымының бірлігі және семантикалық жағынан ақиқат 

шындықтың элементі деп түсінген жөн. «Сөз» атауы жөнінде айтыс туғызатын жаңа 

мәселелер бола тұрса да, соңғы кезде қазақ тіл білімі жаңа арнаға түсіп, дұрыс бағыт алып 

келеді. Біздің топшылауымызша, сөзтұлға (сөзформа) дегеніміз - дербес немесе көмекші 

мағыналы   сөздің түбір  тұлғасы  мен  оған жалғанған  тұлға жаса ушы морфемалармен 

қолданысының сан алуан көріністері. Яғни түбір сөздің (негізгі тұлғаның) өзі де, оған 

қосылатын сөзтүрлендіруші грамматикалық форманттардың үстелуінен пайда болған 

тұлғалар да сол сөздің әр түрлі тұлғалары (тұрпаттары) болып саналады. Сондықтанда 

лингвостатистикада сөздің негізгі және туынды тұлғаларының, цифрлар мен әр түрлі 

символдардың және т.б. белгілердің мәтінде қайталанбай да, қайталанып та қолданылуы 

сөзқолданыс (словоупотребление) деп айтылып жүр. 

Сонымен, сөз бен оның тұлғаларының және сөзқолданыстың мәтін бойындағы 

шекарасы - санауға жататын бірлік - екі ашық жер (пробел) арасындағы мәтіннің бөлігі 

(тыныс белгілерін есепке алмағанда). Бірақ мәтін бойында тек қана сөз және оның 

тұлғалары ғана емес, сонымен бірге цифрлар  (әр түрлі сандық белгілер) мен неше 

түрлі басқа да таңбалық белгілер кездесуі мүмкін. Мәтіннің бұл элементтері де шартты 

түрде сөзқолданыс деп аталады да, олардың жиіліктерінің сөздікте көрініс табуы зерттеу 

мақсатына қатысты болады. 

Тіл білімінде жиілік сөздіктердің түрлері көп. Олардың бастылары – алфавитті-

жиілік сөздік, кері алфавитті-жиілік сөздік және жиілік сөздіктер. Сондай-ақ, 

сөзнұсқағыш әліпбилі-жиілік сөздікті де осы қатарға жатқызуға болады. Мұнда жиілік 

сөздіктің бұл түрі зерттеу мақсатына қарай тұрмыста сирек қолданылады.   

Жиілікті сөздіктер зерттеу мақсатына қарай нақтылы бір мәтіндерден белгілі бір тілдік 

құбылысты не оның құрылымын анықтау, зерттеу сипатына қарай әрқалай құрастырылады. 

Бұл жөнінде кезінде осы жолдар иесінің де, басқа ғалымдардың да жазған зерттеулері [4], 

[20], [21], [22], [23] мен еңбектері [2], [24], [25] бар. Оларда толық таратылып айтылып, 

түсіндіріліп жазылған да болатын. 

Жиілік сөздіктерді құрастыру - көп жағдайларда, тілдің стильдік салаларының 

лексикалық құрылымын зерттеу мақсатында құрастырылады.                   

Қазіргі кезде жиілік сөздіктердің көп қолданылатын әрі кең тараған негізгі түрлері 

мыналар: 

1) әліпбилі-жиілік сөздік; 

2) жиілік сөздік; 

3) кері әліпбилі-жиілік сөздік; 

4) сөзнұсқағыш әліпбилі-жиілік сөздік (жиілік сөздіктің бұл түрі зерттеу мақса- на 

қарай тұрмыста сирек қолданылады).  

Әліпбилі-жиілік сөздік. Жиілік сөздіктің бұл түрінде зерттеу мақсатына сай 

таңдалып алынған мәтіндердегі сөздер (сөзтұлғалар) түгелімен қамтылуы қажет және олар 

бір-бірімен салыстырылып, әрқайсысының қолдану саны анықталады. Осындай сандық 

көрсеткіш сөздің (сөзтұлғаның) мәтін ішіндегі қолдану жиілігі деп немесе сөздің 

«абсолютті жиілігі» деп аталады. 

Әліпбилі-жиілік сөздікте көрініс табатын ең бірінші (қатарда) — сөздік бірлігінің реттік 

сандары, екінші — мәтіннен бөлініп алынған әр түрлі сөз (не сөзтұлға) қатаң әліпбилі 
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тәртіппен орналастырылады, ал үшінші қатарда — зерттеуге алынған мәтінде кездескен 

(қолданыс тапқан) сөздің абсолютті жиілігі көрсетіледі. 

Жиілік сөздіктердің толық түрінде осы аталғандардан басқа: «жиынтық абсолютті 

жиілік», «қатынастық жиілік», «жиынтық қатынастық жиілік» және сонымен бірге бір топ 

сөздердің мәтінді қамтуының пайыздық шамалары беріледі. Жиілік сөздіктер жасау (түзу) 

арнайы компьютерлік бағдарламалар көмегімен жүзеге асырылады (Бұрынғы кезде бұл 

жұмыстар ЭЕМ-дердің көмегімен жүзеге асырылған болатын).  

Осыдан кейін арнайы компьютерлік сұрыптау бағдарламасының негізінде басқа да 

сөздіктер түрлері (әліпбилі-жиілік сөздік, жиілік сөздік, кері әліпбилі-жиілік сөздік) түзіледі. 

Мәселен, алғашқы кезекте әліпбилік сұрыптау арқылы «Әліпбилі-жиілік сөздік» алынады. 

Әліпбилі-жиілік сөздік – зерттеушіге қажет деген сөздің (оның туынды тұлғаларының 

да) қолдану дәрежесін, яғни оның жиілігін табуға, зерттеуге алынған мәтіндер 

лексикасының әліпбилік құрамының статистикасын анықтау үшін де аса маңызды. 

Сондықтан, оны тілдің әліпбилік тұрғыдағы статистикалық үлгісі (моделі) деп те атауға 

болады. 

Әліпбилі-жиілік сөздік, сөздіктің нормативті түріне жатпағандықтан, зерттеуші 

мәтіндегі немесе оның сөзтізбесіндегі сөздердің (сөзтұлғалардың) әдеби нормаға не 

орфографиялық жазылу нормасына жату-жатпауына жауап таба алмауы мүмкін. Оның 

себебі, сөздікте көрініс тапқан сөздер (не сөзтұлғалар), әдетте, қалам иесінің (автордың) не 

сол шығарманы жарыққа шығарушы жауапты адамның (редактордың) тіл игеру 

дәрежесіне қатысты да болады.  

Тіл білімінде әліпбилі – жиілік сөздіктің екі түрі бар:  

1.  Сөзтұлғалардың әліпбилі-жиілік сөздігі  

2.  Сөздердің әліпбилі-жиілік сөздігі 

Тәжірибеде зерттеу тақырыбының мақсатына қарай әліпбилі-жиілік сөздіктің бұл екі 

түрі де қолданылады. Екеуінің де маңызы мен мәні күнделікті тұрмыста бір-бірінен бірде-

бір кем емес. Көпшілікке түсініктірек болуы үшін ең алдымен «Сөзтұлғалардың әліпбилі-

жиілік сөздігін» сөз етелік. Өйткені зерттеуге алынып талданған мәтіннен бірінші кезекте 

«Сөзтұлғалардың әліпбилі-жиілік сөздігін» жасау жеңілірек болады. Себебі, қағаз бетіне 

түскен мәтіндер тілдік қарым-қатынас сипатында болатыны белгілі. Басқаша айтқанда, 

тілдік қарым-қатынас кезінде тіліміздегі сөздер бір-бірлерімен өзара грамматикалық 

байланыстарға түсіп түрліше тұлғаланады.       

Тіл мәдениетін зерттеуші ғалымдар да мұндай әліпбилі-жиілік сөздіктен өздеріне 

қажет деп табылатын көптеген бағалы мәліметтерді  таба алады. Сол сияқты, мұнда әр 

стильдік мәтіндердің өзіндік тіл ерекшеліктерін анықтауға және жалпы тіл біліміне қатысты 

көптеген теориялық мәселелердің басын ашып талдауға мүмкіндік ала алады деуге болады. 

Сөздік бірлігі «сөзтұлға» болып есептелетін әліпбилі-жиілік сөздік бойынша, бірлігі - 

«сөз» болатын екінші әліпбилі-жиілік сөздік түріне көшу көп қиындыққа соқтырмайды. 

Себебі «сөзтұлға» сөздігінде бірдей лексемалар құрайтын сөзтұлғалар бірімен-бірі тізіле 

орналасқандықтан олардың жалғанған қосымшаларын оңай «қиып» тастау мүмкіндігі 

туындайды.  

Жиілік сөздік. Сөздіктердің «жиілік сөздік» түрі әліпбилі-жиілік сөздіктен басқаша, 

дәлірек айтқанда, мұнда сөздік тізбеде (реестрде) тұрған әр сөз сөздің (сөзтұлғаның) 

қолдану жиілігінің сипатына қарай орналасады: тізбеде ең бірінші ретте орналасатын 

мәтіндегі ең жиі қолданылған сөз (не сөзтұлға), екінші кезекте одан кем қолданыстағы 

жиілік санды сөз, үшінші ретте т.т. осындай кемімелі тәртіппен орналасады. Егер бірнеше 

сөздің (не сөзтұлғаның) жиіліктері бірдей болған болса, яғни қайталану жиілігі бір-біріне 

тең болып келсе, онда ол сөздер (сөзтұлғалар) топтары жиілік сөздікте қатаң әліпби 

тәртібімен реттеліп түзіледі.  

Зерттеуші (мұғалім не оқушы) әліпбилі-жиілік сөздік бойынша өзін «қызықтыратын» 

сөздің қандай жиілікте қолданылатынын немесе керісінше, алдын ала «қызықтыратын» 
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жиілік шамасының қандай сөздерге тән екендігін анықтай алады. Осыған орай мәтін 

мазмұнына, зерттеу мақсатына сай лингвистикалық ой толғамдарын, тұжырымдар жасауына 

болады. 

Жиілік сөздік (әліпбилі-жиілік сөздіктер тәрізді) әр түрлі тілдік бірліктер (сөз, 

сөзтұлға, сөзтіркес т.б.) бойынша жасалуы мүмкін. Біздің баяндауымызда қарастыратын 

бірліктеріміз негізінен сөзге не сөзтұлғаға сәйкес келетіндіктен, «сөздің жиілік сөздігі» 

не «сөзтұлғаның жиілік сөздігі» деген сөз тіркесті атаулар жиі қолданылып отырады. Ал 

бұл сөздіктердің де жалпы аты - «жиілікті сөзтізбе» делінеді. 

Ана тіліміздің немесе басқа да туыстас (не туыстас емес) тілдердің әр түрдегі стильдік 

мәтіндеріне қатысты жасалған жиілік сөздіктер сол тілдің лексикалық құрылымын жан-

жақты терең зерттеуде, әсіресе лексиканың жалпы функционалдық стильге ортақ бөлігін 

ажыратуда септігі мол. Сондай-ақ, жалпы халықтық лексиканың, кірме сөздер мен 

терминдердің, неологизмдердің және басқа да әр түрдегі лексикалық топтардың 

қарастырып отырған тілдің жалпы лексикалық жүйесінен алатын орны жөнінде де, 

сонымен бірге бұл жиілік сөздік түрі бойынша көптеген сандық және сапалық 

мәліметтер алуға болады.  

Сөздердің саны мен тұлғалары арқылы тілдің лексикалық байлығы мен стильдік 

ерекшеліктері анықталады. Мұндай сөздіктерден зерттеуші жаңа сөзжасам жүйесіне де 

қатысты бағалы деректер ала алады. Сонымен бірге, жиілік сөздік мәліметтері қазақ тілін 

туыстас түркі тілдері мен туыс емес тілдерді салыстыра қарастыру — типологиялық зерттеу 

үшін де аса қажетті материалдар бере алатындығын атап өткен жөн [7].  

Жиілік сөздіктер күнделікті қолданбалы сипаттағы міндеттерді шешуде де маңызды. 

Мәселен, әр түрлі типтегі минимум сөздіктерін жасауда және шет тілдерін (екінші тілді) 

үйрену мен оқытуға қажетті статистикалық әдістерді қолдануда да қажетті. Сонымен бірге 

жиілік сөздіктердің тілдік және сандық мәліметтері оқулықтар мен оқу құралдарын 

құрастыру ісінде, тілдік материалдарды тиімді түрде орналастыруда және әр қилы 

лексикалық топтар мен грамматикалық категорияларды жүйелі түрде оқыту үдерісінде де 

таптырмас тілдік құрал ретінде пайдалануға болады. 

Жиілік сөздіктер материалдарының тіл білімін зерттеудегі қажеттілігі мен 

бағалылығы жөнінде ғалым Л.Н.Засорина мынадай пікір айтқан болатын: «Материалы 

частотных словарей исключительно ценны и для собственно лингвистических 

исследований. Они оказывают влияние на судьбы традиционной лексикографии. Ими 

пользуются в решении основной проблемы общей лексикологии - выделение словарного 

фонда активного и периферического словаря; они полезны и при изучении вопросов 

стилистики, семантики и литературной нормы языка» [22]. 

Жиілік сөздік өзге сөздіктердің көлеміне қатысты және басқа да лексикографиялық 

мәселелерді шешуде объективті негіз болатындықтан, екі немесе одан да көп тілдік 

аударма сөздік пен түсіндірме сөздік жасаушылар бұл сөздіктен көптеген қажетті деректер 

таба алады. Сондай-ақ жиілік сөздіктер телефон мен телеграф байланыстарын жетілдіру 

үшін де, стенография мен полиграфия мұқтаждықтарын өтеу үшін де пайдаланылады. 

Кері әліпбилі-жиілік сөздік. Сөздіктердің басым көпшілігінде сөздер алдыңғы 

дыбыстары бойынша қатаң әліпби тәртібімен орналасса, кері әліпбилі сөздікте, керісінше, 

сөз бен сөзтұлғалар соңғы әріп-дыбыстарынан басталып қатаң әліпби тәртібіне келтіріледі 

және сөздердің соңғы жағынан (оң жағынан) тегістеліп беріледі. Сөздіктің бұл түрі - «Кері 

әліпбилі сөздік» немесе ауызекі тілде тек «Кері сөздік» деп те аталып жүр. Егер белгілі бір 

мәтін бойынша түзілген мұндай сөздікте әр сөздің мәтіндегі қолдану жиіліктері де 

ескерілетін болса, ондай сөздікті «Кері әліпбилі-жиілік сөздік» деп атайды. Қазақ тілін 

зерттеу жұмыстарында мұндай сөздік түрлерінен проф. Қ.Б.Бектаев құрастырған сөздікті 

атауға болады [26].  

Негізі «Кері сөздіктің» алғашқы үлгісі осыдан бір ғасырдай бұрын (1873 ж.) 

баспадан шыға бастағаны белгілі. Бірақ біздің заманымызда бұл сөздіктерге қызығушылық 
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тек XX ғасырдың 80-жылдарынан ғана басталды деуге болады. Мәселен, 1904 жылы 

латын тілі мен ескі иран тілінің кері сөздіктері жарияланды. 1944 жылы ескі грек 

тілінің кері сөздігі пайда болды. 1955 жылы ескі славян тілінің, ал 1957 жылы қазіргі 

румын тілінің кері сөздігі шықты. Чехославакияда 1935-1957 жылдары чех тілінің 9 

томдық сөздігі бойынша жасалған кері сөздік кішігірім кітапшалар түрінде басылып 

шықты. 

Кері әліпбилі-жиілік сөздіктер жасауға айырықша көңіл бөлінудің нәтижесінде, Кеңес 

Одағы кеңістігінде де кезінде әр түрлі тілдер бойынша осындай сөздіктер жарық көре 

бастады. Мысалы, орыс тіліне қатысты «Обратный словарь русского  языка» (М., 1974), 

А.А.Зализняктың «Грамматический словарь русского языка» (М., 1977) және т.б. 

Кері сөздіктердің рөлі, әсіресе, агглютинативті тілдер үшін ерекше екенін атап айтқан 

жөн. Олардың саны әлі де болса санаулы. Осыңдай сөздіктердің алғашқылары ретіңде 

жоғарыда атын атаған қазақ ғалымы проф. Қ.Б.Бектаевтың «Қазақ тілінің кері алфавитті 

сөздігін» (Алматы, 1971), Р.Кунгуров, А.Тихоновтардың «Обратный словарь узбекского 

языка» (Самарканд,1969, өзбек тілінде) және т.б. кері сөздіктерін атауға болады. Аталған 

сөздіктер мәтінге тікелей қатыссыз, яғни бұрын жарық көрген түсіндірме, орфографиялық 

және т.б. сөздіктер негізінде жасалғандықтан, оларда сөздердің қолдану жиілігі 

көрсетілмеген. Ал белгілі бір тілдің мәтініне байланысты жасалған кері сөздіктер болса, 

олардың сол тілдің грамматикалық форманттарының жұмсалуын зерттеуге бірден-бір қажет 

екендігі айқын. Бірақ мұндай іргелі сөздіктер түркі тілдері тәжірибесінде әлі жасалынған 

жоқ.  

Қазақ тілінің кері әліпбилі-жиілік сөздігінің ең алғаш жарық көруі М.О.Әуезов 

шығармаларының ЭЕМ арқылы зерттеле бастауымен тікелей байланысты. Бұл мәселеде 

1979 жылы «Ғылым» баспасынан шыққан «М. Әуезовтің "Абай жолы" романының жиілік 

сөздігінің» және 1995 жылы шыққан «М.О.Әуезовтің 20 томдық шығармалар 

мәтіндерінің жиілік сездіктерінің» жарық көргенін айрықша атап айтқан жөн [6], [16]. 

Осымен қатар қазақ тілінде кейбір ғылыми, публицистикалық әдебиеттердің мәтіндері 

бойынша да ірілі-кішілі кері әліпбилі-жиілік сөздіктерінің жасалып, оларға да кезінде 

біршама лингвостатистикалық талдаулар жасалғанын айтуға болады. 

Жиілік сөздіктің кері әліпбилі түрінде реестрлік сөзге (сөзтұлғаға) қосылған 

біркелкі жалғаулар мен жаңа сөзжасам немесе сөзтүрлендіруші жұрнақтарының бір жерге 

жинақталып берілуі қаралынып отырған мәтіннің тіл құрылымы мен құрамын зерттеушілер 

үшін аса құнды тілдік мәліметтер береді деп саналады. Кері әліпбилі-жиілік сөздік 

морфологиялық категорияларды зерттеу кезінде де және сөзтудырушы, сөзтүрлендіруші 

морфемалардың құнарлы не қүнарсыз екендігін анықтауда да, терминдер мен басқа 

тілдерден енген сөздерге жалғанған қосымшалардың құрылымын талдауда да аса бағалы. 

Осы айтылғандармен қатар, тіл зерттеушіге қажетті деген тілдік мәліметтерді әрі толық, әрі 

тез түрде тауып алу үшін де кері әліпбилі-жиілік сөздік түрін таптырмас тілдік қазына деуге 

болады.   

Кері әліпбилі-жиілік сөздіктердің лингвистикалық құндылығын ғалым И.Штиндлова 

өзінің мынадай ой-пікірімен білдіреді: «...Обратные словари могут быть использованы не 

только в качестве метариала для освещения вопросов словообразования, не только как 

словари рифм или как пособия для восстановления испорченного текста, но они ценны, 

в первую очередь,  при  сравнительном  изучении родственных языков.  И были  бы  

интересны  и для другого  типа,  например для аналитического языка, или для 

агглютинативных языков» [23]. 

Сөзнұсқағыш әліпбилі-жиілік сөздік. Тіл білімінің лексикография саласындағы 

сөздіктер түзу мәселесі, әсіресе,  түсіндірме сөздікті құрастыру барысына тән – ең алдымен 

неше түрлі сөздердің мағынасын ашатын картотекалық қор құру (жинақтау) қажеттігі.  

Картотекалық қордағы әрбір кеспе қағазда тілші-лексикографқа ең бірінші қажеттігі - 

«тірек сөз» (лексема) және, екінші ретте, сол сөздің мағынасына қатынасты мәнмәтін 
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(контекст) келтіріледі. Осылармен бірге ол мәнмәтіннің қандай шығармадан алынғаны және 

оның шығу деректері: қалам иесі (автор), шығарма аты, баспа аты, шыққан жылы, көлемі, 

мәнмәтіннің кездескен бет саны да бірге берілуі керек. Бұл мәселеде қазақ тіл білімінде 

біршама жинақталған іс-тәжірибе бар десек болады. 

Айталық А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында көп жылдардан бері 

жинақталған осындай картотекалық қордың жалпы көлемі - 5 млн кеспе қағазды 

(мәнмәтінді) құрайды десек, осы қордың негізінде қазақ тіл білімінде - 2 томдық, 10 

томдық «Қазақ тілінің түсіндірме сөздіктері» [10], «Абай тілі сөздігі» [14] және 15 

томдық «Қазақ әдеби тілінің сөздігі»  [11]  құрастырылды.    

Мұндай көлемді картотекалық қорды толықтыру, түзету немесе ұзақ мезгілге сақтау 

мен пайдалану жұмыстары тілші-лексикограф үшін оңайға түспейтіні анық. Сондықтан да, 

заманауи талапқа сай, қазақ лексикография саласын кешенді автоматтандыру (немесе 

компьютерлендіру) проблемасын шешудің алғышарттары бүгінде қазақ тіл білімінде бар. 

Оның алғашқы іс-тәжірибелері жасалынып, үлгілері шығарлған.  

 «Сөзнұсқағыш әліпбилі-жиілік сөздіктің» басқа аталған сөздіктерден негізгі 

айырмашылығы – баспадан шыққан шығарма мәтініндегі сөздердің кітап беттеріндегі 

орындарын нұсқау (мегзеу), яғни ол сөзтұлғаның (сөздің) қай бетте және сол беттің қай 

жолында кездесетініне дейін сілтеме жасап көрсету. Сонда зерттеушіге қажет деген сөзге 

қатысты мәнмәтінді сол сілтеме арқылы кітап беттерінен оңай тауып алуға мүмкіндік 

береді. Атап көрсеткен жөн, қазақ тіл білімінде мұндай сөздік түрін жасау тәжірибесі бір 

кездері тұңғыш рет А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтында белгілі жазушы 

М.О.Әуезовтің 20 томдық шығармалар жинағының жиілік сөздіктерін алу жағдайында 

қолданылған болатын (А.Қ.Жұбанов). Әрине, мұндай сөздік көлемінің өте үлкен болуына 

байланысты, арнайы сөздік ретінде баспадан шығару оңайға түспесі анық. Есесіне 

«Сөзнұсқағыш әліпбилі-жиілік сөздікті» тілші қауымның компьютерлік нұсқа (электронды 

нұсқа) түрінде пайдалануына мүмкіндігі мол еді. 

Қысқасы, қорыта айтқанда, қазақ тілтанымының лексикография саласында қазақ тілі 

жиілік сөздіктерінің алар орны айырықша. Әсіресе олардың жастарға білім беру ісінде, 

мемлекеттік тілді оқыту-үйретуде, оны тереңірек меңгертуде, тілдік қабаттарының дамуын 

бақылауда, сөздік қорымыз бен сөздік құрамымызды әлеуметтік тұрғыдан зерттеуде өте 

маңызды. Сөйтіп алдағы кездегі ұлттық тіліміз – қазақ тілінің даму бағыты мен сипатын 

анықтап отыруымызға бұл зерттеулер көп септігін тигізбек.    

Атқарар мақсат-міндеттеріне қарай құрастырылған әр түрдегі бұл аталған жиілік 

сөздіктерінің әрқайсысы тілдерді оқыту үдерісінде болсын, ғылыми-зерттеу жұмыстарында 

болсын өзіндік құрылым-сипаттарына орай мүмкіндігінше пайдаланылады, пайдаланылып 

та келеді. Әрине ол ізденуші мен зерттеуші адамның талғамына, талабына, түсінік-

біліктілігіне де тікелей байланысты. 
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Пірәлі Ф. - Халықаралық Тараз инновациялық институты, 

"Жалпы педагогика" кафедрасының оқытушысы 

 

Аңдатпа 

Мақалада Әл-Фараби мен Абайдың еңбектеріндегі ұстаз, ұстаздың бейнесі, оған 

қойылатын талаптардың үндестік дәрежесі зерттелген және ол тұжырымдарды оқу-тәрбие 

процесінде қолдану  мәселелері сөз болған. 

Аннотация 

В статье изучены уровень и степени соотвествия идеи об образе педагога великих 

просветителей Алб-Фараби и Абаяи также изучены возможности применения их в 

современной системе образования. 

Summary 

The article contains a retrospective analysis of scientific and pedagogical works on the 

pedagogical views of Al-Farabi anl Abai, published as a result of the research. 

 

Тәуелсіз елімізде оқушы жастарды бүгінгі күн талабына сай ұлттық тәлім-тәрбие 

беруде халқымыздың бай мұраларын, тарихи ұлы тұлғалардың педагогикалық ой-пікірлерін, 

ұлттық құндылықтарды зерттеп, жүйелеп оқу орындарында  оқу-тәрбие үрдісінде 

пайдаланудың маңызы зор. Осы тұрғыдан алғанда, қазіргі бәсекеге қабілетті жастарды 

тәрбиелеу, ұлт тұрмыс-тіршілігін өркендетуші сапалы да сауатты, ұлтжанды,мәдени-ғылыми 

ой өрістері кең ұрпақ өсіру – қоғам алдында тұрған басты міндет.Әрбір қоғам өзінің даму 

барысындағы зиялы қайраткерлердің педагогикалық ақыл-ойын, тәрбиелік тәжірибесін 

зерделеп, заман талаптарынаи сай жетілдіріп пайдаланып отырған. Сондықтан ғылыми 

педагогиканың бастауы деп санайтын ұлы ойшылдар әл-Фараби, М.Қашқари, 

Ж.Баласағұни,М.Х.Дулати,Ш.Уәлиханов, А.Құнанбаев, Ы.Алтынсарин, А.Байтұрсынов, 

М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, М.Дулатовтың ағартушылық ойлары қазақ халқының тәлім-

тәрбелік құндылықтарын жаңа деңгейге көтереді. Қазіргі кездегі қоғамымызд болып жатқан 

оң өзгерістерге орай, ұлы тұлғалалардың рухани мұраларын толыққанды игеруге кең жол 

ашылуы бізге жаңа міндеттер жүйтеуде. Қазір ұлттық сананың көтерілуіне байланысты 

тарихтың «ақтаңдақ» беттері  ашылып, рухани байлықтарымыз бен төл мәдениетімізге, білім 

мен тәрбие беруге жаңаша көқарас тұрғысынан қарауға мүмкіндік туып отыр.Өткен 

тарихымыздың шынайы бейнесін жасау – жалпы ұлттық бірлігіміздің, Қазақстан 

Респуьликасының мемлекеттік болмысын қалыптастырудың, оның егемендігін нығайтудың, 

азаматтық пен отаншылдықты,ұлттық сананы тәрбиелеудің басты факторларының бірі. 

Елімізде болып жатқан саяси-әлеуметтік, мәдени-этникалық және рухани өзгерістер 

халыққа білім мен тәрбие беру ісінің мазмұнын түбегейлі өзгертіп отыр.Мәдени-этностық 

білім берудің бвасты мақсатының бірі – қалыптасқан рухани құндылықтарға адалдықты 

дәріптеп, дана тұлғаларды қастерлеу арқылы гуманистік бағдардағы адам тәрбиелеу болып 

табылады. Бұл міндет, өз кезегінде жас ұрпаққа тәлім-тәрбие беру жүйесін біршама 

толықтырып,жетілдіре түсуді қажет етеді.Осыған орай, өткен кезеңдердегі ірі рухани 

тұлғалар мұрасындағы тәлім-тәрбиелік озық ой-пікірлерді саясаттың ықпалынан тыс кешенді 

түрде қарастырудың маңызы артып отыр.Мұның өзі төл педагогикамыздың тарихын жаңа 

айқындамалармен толықтыра түсетін аса күрделі педагогикалық проблема болып 

табылады.Міне сондықтан да ұлы ойшылдар әл-Фараби мен Абайдың 
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шығармашылықтарындағы педагогикалық сабақтастық проблемасын  жеке зерттеу нысанасы 

етіп қарастыру Қазақ педагогикасы ғылымында көкейкесті мәселе болып отыр. 

Диссертация зерттеудің мақсаты мен міндеттеріне қарай жұмыс барысында қол 

жеткен нәтижелер төмендегідей қорытындылар мен ұсыныстар жасауға мүмкіндіктер берді: 

1. Ұлы даналар – әл-Фараби де, Абай да – ең әуелі ұстаз, ағартушылар, олардың бүкіл 

философиялық ізденістері мен пайымдаулары адамды барынша кемелдендіру, дамыту 

мақсатына арналған. әл-Фараби адамдарды шынайы бақытқа жеткізу жолдарын табуды 

мұрат тұтса, Абай толық кемел адамтәрбиелеп шығару мақсатын көздеген. Абай 

шығармаларын оған дейінгі Шығыс оқымыстылары рисалаттарымен(трактаттарымен) 

салыстырып, байыптап қарап, сарапқа салғанда, көптеген ортақ жәйіттер мен ой-пікірлерге 

тап боламыз.Бұған, әсіресе, Абай мен әл-Фарабидің ғылыми-философиялық, діни, 

ағартушылық, өнер,т.б. салалардағы төркіндес, тектес, жақын келетін, бірін-бірі 

толықтыратын идеялары, ойлары мысал болады. Сондықтан олардың педагогикалық, тәлім-

тәрбелік мазмұндағы байланысы, тамырлас-тығы төңірегінде сөз қозғаудың маңызы зор. 

2. Абай мен әл-Фарабидің педагогикалық жүйелерінде тәрбие мен тәлім, білім 

мәселелері  бірін-бірі толықтырушы, ажырамас, диалектикалық бірлікте және олар адамзат 

қауымдастығымен қабыстырыла қарастырылады.Әл-Фарабидің айтуы бойынша, адам 

ғылым, философия, тәрбие арқылы кемелдікке жетеді.Ол шартты түрде адамды нағыз 

бақытқа бастайтын негізгі құрал ретінде мінез-құлық,мораль және ақыл-ой, интеллектуальды 

тәрбие мәселелеріне шешуші мән береді. «Біз жақсы мінез-құлық пен ақыл-парасатқа ие 

болған кезд, олардың арқасында бақытқа жетеміз...Бұл екеуі бар кезде біздің өзіміз және іс-

әрекеттерімізүстем де кемел болады, осылардың арқасында біз шын мәнінде қастерлі, 

қайырымды, инабатты боламыз»- дейді ұлы ұстаз. 

Абайдың педагогикалық еңбектерін дұрыс түсініп игеру арқылығана, шынайы халқымызға 

тән тәлім-тәрбиеміздің қайнарнан қанып ішуге мүмкіндік ашамыз.Сонда ғана Абайдың 

ұрпағына  өсиет етіп қалдырған «...мен бір жұмбақ адаммын, оныда ойла...» деген сөзінің 

мәніне түсінеміз. Күллі адам қауымында өткен, ақыл-парасат алыптарының ішінде, ой 

кермегін тартып, тіршілік тұңғиықтарын ұғынған сйын, өздерінің кемелдеріне жеткен 

кемеңгерліктерін ұрпақ тәрбиесіне арнамағандары аз. 

3. Ал Әл-Фарабидің педагогикалық теориясында оқыту мен тәрбие өзара бірлікте, тығыз 

байланыста қарастырылғанымен, педагогкалық құрал ретінде ерекше,әрқайсысыныңдербес 

жақтары да ажыратылады.Ол адамның шынайы бақытқа жетіп толысу, парасаттануы үшін 

пайда берелік барша ғылымды игеруге ерекше мән береді. Оның «бақыттың мәні  - 

парасаттылықта» еркіндігі қағидасыосыны білдіреді. Әл-Фарабидің мұны айтып қана 

қоймай, сол кездегі бүкіл ғылымдарды меңгерудің жоспарын, бағдарламасын, оқулықтарын 

жасап шыққан ұстаз ғұлама екені белгілі болып отыр. Абай болса ұстазының бұл үрдісін 

толық қабыл алып, отыз сегізінші сөзінде : «Һәмманы білетұғын ғылымға ынтықтықты» 

жақтайды, оны өзінше бір Алланы танумен байланыстыра негіздейді. Осы жайды толық 

қуаттай отырып, Абай отыз сегізінші сөзінде «Мен егер закон қуаты қолымда бар кісі 

болсам, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім», «Адам баласын заман 

өсіреді, кімде-кім жаман болса, замандасының бәрі виноват» деп кесіп айтады. Әл-Фараби  

тәрбиені неғұрлым ерте бастағанда ұтымды санайды,қатаң және жұмсақ әдістерді қатар 

пайдалнуды ұсынады. Абай өзінің отыз сегізінші сөзінде  бұ бағыттағы ойларын былай 

тұжырымдайды: «Ғылым  - білімді әуел бастан бала өзі ізденіп таппайды. Басында 

зорлықпен яки алдумен үйір қылу керек, үйрене келеөзі іздегендей болғанша. Қашан бір бала 

ғылым, білімді махаббатпен көксерлік болса, сонда ғана оның аты адам болады... Оның үшін 

көбінесе балаларды  ата-аналары қиянатшылыққа салындырып алады, соңыннан моллаға 

берген болады, я ол балалар өздері барған болады – ешбір бәһра болмайды. Ол қиянатшыл 

балалары талапқа да, ғылымға да, ұстазға да,хаттә иман иғтиқатқа да қиянат бірлән болады. 

Бұл қиянаттылар – жарым адам, жарм молла, жарым мұсылман. Олардың адамшылығының 

кәмелет таппағы – қиынның қиыны». 
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4. Әл-Фарабиден бастау алған жақсы-жаман әдет-дағдылардың адамның жан-жақты 

кемел қалыптасуындағы  пайда-зияны Абай өлеңдерінде  де ұшы-расып отырады. Мысалы, 

әйгілі «Сегіз аяқтағы» «көп айтса көнді, жұрт айтса болды – әдеті жаман адамның», «Үш-

төрт жылға әдетің, өзіңе болар жендетің» деген жолдар тәрізді, әл-Фарабидің өзі де 

«Кемеңгерлік меруеті», «Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы», «Мәселелердің тин мазмұны», 

«Ғылымдардың шығуы», «Бақытқа жету» сияқты т.б. көптеген еңбектер жазған. Ол сонымен 

қатар тәрбие мен білім беру, педагогика мен психология, этика ғылымдарының салаларында 

құнды пікірлер мен қағидалар қалдырған.Әсіресе, жақсы мінез-құлықты қалыптастыру және 

дағды мен әдетке ерекше мән берген. 

5. Әл-Фараби тәрбиенің әдіс және тәсілдеріне жан-жақты сипаттама береді. Тәрбие 

әдістері  мадақтау, бетіне басып ұялту, көзін жеткізу, көндіру және т.б. ал тәлімгерден 

ерекше имандылық пен ізеттілікті талап етеді. Ал оқыту баланың тілін дамыту, білім 

беру,үйрету арқылы іске асатын болса, тәрбиелеу  шәкірттердің бойында жағымды  

адамгершілік қасиеттерді  қалыптастыратындығына тоқтала келіп, ол ғылым мен білімді 

және тәрбиені меңгерумен қатар өзін-өзі тәрбиелеу, ерік-қайратты тәрбиелеуге мән берді. 

6. Әл-Фараби еңбектерінде адамда түзу мінез-құлық, дұрыс моральдық қасиеттер 

дарытуға арналған арнайы тәрбиелеу әдістері көрсетіледі.Бұл әдістердің түп негізінде, 

төркінінде мінез-құлықтардағы олқылықтарды «тезге балап түзету» арқылы, яғни артық 

болса кемітіп, кем болса арттырып, «алтын орта» қалыпты жағдайға жеткенше әсте-әсте 

біртіндеп түзету, дұрыстау әрекеті жатыр. Ол көп жағдайда мінез-құлықтағы «кеселді» ауру 

денені, организмді емдеуге қолданылатын медициналық тәсілдерге ұқсас әдістер мен 

сауықтыруды нұсқайды, өйткені адамның жетілуі оның мінез-құлқының жетілуіне сайма-сай 

келеді. Мұнда ол орта шама – қалыпты жағдай ұғымын сөзге тек етеді. «Денсаулықтың тең 

ортасы артықшылық пен кемдікті, оның күштілігі мен әлсіздігін, оның ұзақ мерзімділігін 

дұрыс ойластырған жағдайда  болатыны сияқты, мінез-құлықтағы әрекеттердегі тең орта сол 

әрекеттердің артық-кемін, күштілік пен әлсіздікті, осы әрекеттердің ұзақ мерзімді және аз 

мерзімді  болуын дұрыс ойластырған жағдайда болады»-дейді. 

7. Жастарды тәрбиелеу жүйесінде  әл-Фараби мен Абай бірінші орынға адамгершілік, 

моральдық тәрбиені қояды. Кең мағынада алып қарағанда, олар бұл тәрбиенің ауқымына 

имандыылық,еңбек, эстетика, дене,т.б.тәрбие түрлерін енгізіп, тұтас қараған сияқты.Әл-

Фарабидің ілімі бойынша, мінез-құлықтың жақсысы да, жаманы да туа бітпейді, жүре 

бітеді.Оларға әсер етуші факторлар, себепші әрекеттер ортаның әсеріне,сіңген әдетке, 

дағдыға тіреледі.Ол былай дейді: «Біз мінез-құлық слаларының абзалы да, оңбағаны да жүре 

келе пайда болады дейміз.Адамда қалыптасқанмінез-құлық болмаса, қарама-қарсы мінез-

құлыққа өз еркімен көшіп кетуі мүмкін.Адамның белгілі бір мінез-құлыққа ие болуына 

немесе жақын жұғысудың арқасында бір мінез-құлықтан басқа мінез-құлыққа ауысуына 

себепші болатын нәрсе – әдет, ал әдет деп мен белгілі бір әрекеттің  жиі-жиі және ұзақ уақыт 

қамтылуын айтамын.Мінез-құлықтың қалыптасу жолдары өнер үйрену жолдары сияқты...». 

Ұлы ұстаз әл-Фараби адам «Ғылымды болу үшін үнемі сол ғылымның жолында 

болуы қажет» десе, Абай  дәл сол пікірді  32-ші қарасөзінде айтқан: «Көңілің өзге нәрседе 

болса, білім, ғылым қонбайды. Адамнң көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де 

адамға мейірлені, тезірек қолға түседі...Ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін 

үйренбек керек».  

Әл-Фараби мен Абайдың еңбектерінде ұстаз, ұстаздың бейнесі, оған қойылатын 

талаптар да үндестік тапқан.Мысалы, әл-Фараби еңбектерінде ұстаз, ұстаз бен шәкірттің 

арақатынасы, олардың бейнесі туралы қандай болу керек деген мәселелер сөз болған.Әл-

Фараби өзінің «Философияны үйрену үшін алдын-ала нені білу керек?» деген еңбегінде 

нағыз тәлімгер ұстаздың жеке басына он екі тума табиғи қасиетті сіңірген дана адам болу 

керектігін былайша баса айтқан: «мүшелері мүлде мінсіз,...жаратылысынан өзіне өзіне 

айтылғанның бәрін жете түсінетін,...өзі түсінген, көрген, есіткен және аңған нәрселердің 

бәрін жадында жақсы сақсайтын,... алғыр да аңғарымпаз,... өткір сөз иесі және ойына 
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түйгеннің бәрін айдан анық бере алатын,...өнер-білімге құштар,...тағамға ішімдік ішуге, сыр-

сұхбат құруға келгенде қанағатшыл,...жаны асқақ және ар-намысын 

сақтайтын,...жаратылысынан игі істерге ынтызар,...дирхем, диргем атаулыға, жалған 

дүниенің басқа да атрибуттарына жирене қарайтын,...әділдік пен әділеттілікті сүйіп, 

әділетсіздік пен озбырлықты жек көретін,...жақындарына, жат адамдарға да әділ,...пасықтық 

атаулыға мүлде рақымсыз, қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін батыл, ержүрек, 

бойында туа біткен он екі, сондай-өмір барысында жүре қалыптасқан алты қасиетке ие: ол – 

философ болу керек, өзінің алдындағы ұстаздардың жақсы істерінен өнеге алу керек, 

бұрынғылардың игі істерін жалғастыра отырып, жаңа мәселелерді жоғары деңгейде шешу, 

жоғары тәжірибелі ақылға ие болу, өз ісінің білгірі, тәні сау болу, бұларды бір-бірімен 

ұштастыратын адам ғана нағыз ұстаз», - дей келе ол : «Ұстаздық еткен адамның әдісі тым 

өктем болмасын және тым асыра босаңсытқан төмендікпен де болмасын. Егер тым қатты 

үнемі ызғарлы болса, онда оқушылар мұғалімді жек көретін халге жетеді. Егер де өте 

босатып жіберген кішіпейілділік болса, онда оқушылар жағынан мұғалімді кем санау, оның 

ғылымына жалқау қарау қаупі туады. Ұстаз ескерер тағы бір жайт. Ұстаз өз шәкірттерінен 

адалдық, ізгілік, әділдік сияқты қасиеттерді көргісі келсе, онда оның өзінде де осы қасиеттің 

болуы шарт» деп қарады. Ал ұлы ақын Абай өзінің «Әсемпаз болма әрнеге» деген өлеңінде: 

«Ақырын жүріп, анық бас, Еңбегің кетпес далаға, Ұстаздық еткен жалықпас, Үйретуден 

балаға» деп, ұстаздарға зор талап қойған. 

Қорыта келе айтарымыз, екі ұлы ойшыл ұстаздың сөз саптауларындағы негізгі өзгеше 

– әл-Фараби жалпыға арнайы, теориялық жолмен толықтап айтса, Абай «қалың елі - 

қазағының» ыңғайына лайықтап, келте қайырып, қысқа да нұсқа  айтты. Олардың көздеген 

мақсат-мұраты: адамның жақсы қасиеттерін, мінез-құлықтарын онан сайын асырып, 

жаманын жөндеп, осы арқылы оны шын бақытқа жеткізу болды. 

Сонымен, Әл-Фараби мен Абайдың шығармаларындапғы педагогикалық 

сабақьастықты оқу-тәрбие үрдісіне ендіріп пайдалану үшін олардың тәрбие, тәрбиелеу, 

тәрбие әдістері, оқу, оқыту, оқыту әдістері туралы ой –пікірлерінің мазмұндарын анықтап, 

оларды еліміздегі білім беру жүйесіне ендіру қажет. 

Біздің зерттеу проблемамыз көккейкесті әрі күрделі болғандықтан келешек 

зерттеушілер екі ойшыл-ағартушының еңбектеріндегі тәрбие және оқыту теориялары 

бойынша ой-пікірлерін жеке-жеке арнайы өз алдына ерттуге болады. 

 

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Машанов.А «Әл-Фараби және Абай». Т.2. – Алматы, «Алатау», 2005 ж 

2.Жарықбаев Қ.Әл-Фарабидің психологиялық және педагогикалық 

пікірлері//Қазақстан мектебі.-1970.- №10  

3. Көбесов А. Әл-Фараби мен Абайды қатар оқығанда. Зерттеу еңбек. –Алматы: Қазақ 

университеті, 2006 

4. Сарбасова Қ.А. Қазіргі педагогика ғылымының қайнар көздері. Монография. –

Алматы: Білім, 2008. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 110  

 

ӘОЖ:82.09 

 

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТҰЛҒАЛЫҚ ДАМУЫНДАҒЫ ӨСУ ПРОЦЕСІ  

 

Игиликова Э.С. 

Халықаралық Тараз инновациялық институтының қазақ тілі мен әдебиеті 

ғылымдарының магистрі, Тараз қ. 

 Сарсенбаева М.Б. 

Халықаралық Тараз инновациялық институтының қазақ тілі мен әдебиеті 

ғылымдарының магистрі, Тараз қ. 

 

  Түйіндеме. Мақалада оқушылардың жеке дамуындағы өсу процесінің негізгі 

қажеттіліктерінің бірі ретінде қарым-қатынас дағдыларының рөлінің маңыздылығы 

сипатталған. 

Резюме. В статье описывается важность роли коммуникативных навыков как одной 

из основных потребностей процесса роста в личностном развитии учащихся. 

Resume. The article describes the importance of the role of communication skills as one of 

the main needs of the growth process in the personal development of students. 

 

Әлеуметтік желілер, компьютерлік ойындар, интерактивті чаттар және әртүрлі 

мессенджерлер кездесуге уақыт кетірмей, қарым-қатынас жасауға мүмкіндіктер береді. Бүгін 

бұл шындық және онымен ешкімді таң қалдыра алмаймыз. Технологияның дамуы адамның 

өмірін едәуір және бірнеше есе жақсартады, оны ыңғайлы, қарапайым етеді. Бірақ сонымен 

бірге бұл мәселенің кері жағы да бар. 

Біз сөздерді қысқартып жазып, эмоцияларымыздың орнына түрлі смайлдарды 

қолданамыз. Әсіресе, оқушылар үшін әлеуметтену проблемасы, нақтырақ айтсақ, 

коммуникативті дағдыларды дамыту проблемасы туындады. Яғни виртуалды емес, шынайы 

өмірде басқа адамдармен өзара әрекеттесу дағдыларын дамыту проблемасы ерекше 

өзектілікке ие болуда. 

Қазақстанның қазіргі білім беру саласына жаңа білім беру мақсаттары мен 

жоспарланған нәтижелерге негізделген жаңартылған білім беру процесі енгізілуде. Оқу 

пәндерінің жаңартылуы мен инновациялары оқу процесіне тек технологиялық 

жаңалықтарды, оқу процесінің ұйымдастырушылық жағының өзгерістерін енгізуді ғана емес, 

әр оқушының дайындығын жетілдіруге, оның жеке шығармашылық әлеуетін дамытуды 

қамтамасыз ететін қабілеттері мен мүдделерін дамытуға арналған оқытудың көп деңгейлі 

құрылымын да талап етеді. Демек, оқушылардың тұлғалық дағдыларын дамыту мәселесі 

ерекше өзекті екендігі күмән тудырмайды. 

Тұлғалық дағдылар – бұл бірлескен қызмет барысында адамдар арасындағы 

байланыстарды ұйымдастыру үшін қажет көпқырлы процесс және осы мағынада 

материалдық құбылыстарға жатады. Бірақ қарым-қатынас барысында оның қатысушылары 

тек физикалық әрекеттерімен немесе материяда бекітілген еңбек нәтижелерінің өнімдерімен 

ғана емес, пікір, ниет, идея, тәжірибе алмасады. Коммуникативтік дағдыларға бірнеше 

анықтама беруге болады. Біріншіден, коммуникативтік дағдылар –бұл қарым-қатынас 

дағдылары, тыңдау, өз көзқарасын білдіру, ымыраға келу, өз ұстанымын дәлелдеу және 

қорғау. Екіншіден, бұл адамның басқа адамдармен қарым-қатынас жасау қабілеті, алынған 

ақпаратты дұрыс түсіндіру, сонымен қатар оны дұрыс беру. Үшіншіден, бұл басқа 

адамдармен ұзақ және тиімді өзара әрекеттесуді ұйымдастыру мүмкіндігі. 

Оқушылардың тұлғалық дамуындағы өсу процесінің ең басты қажеттіліктерінің бірі 
коммуникативтік дағдылар. 

Бірқатар тұлғалық коммуникативтік дағдыларға тоқтала кетейік:  
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1. Серіктестерді тани білу, яғни адамның мінезін, оның психикалық жағдайын 

анықтау; серіктестердің іс-әрекетін дұрыс түсіну. Әрине, оқушыларға келетін болсақ, бұл 

дағдыларды меңгеру олардың жас ерекшеліктеріне сәйкес келуі тиіс.  

2. Серіктестердің жыныстық және рольдік мәртебелеріне сәйкес қарым-қатынас 

орната білу қабілеті.  

3. Қарым-қатынас жағдайларын түсіну қабілеті. Бұл шеберліктің маңыздылығы 

қарым-қатынас принциптері ол орын алатын нақты жағдайға байланысты болатын негізгі 

жолмен анықталады. Әр жағдай серіктестер үшін ерекше болғанымен, олардың барлығын 

кейбір үлкен топтарға біріктіруге болады, олардың әрқайсысы әлеуметтік тәжірибеде 

бекітілген символдық жүйелермен реттеледі. 

«Коммуникативтілік» ұғымы психологияда, психолингвистикада, әдістемеде 

қарастырылады, бірақ әр ғылымда әртүрлі түсіндіріледі. Мысалы, психолингвистикада 

коммуникативті іс-әрекет қарым-қатынас қызметі ретінде қарастырылады. Ойды жеткізудің 

және кері байланысты қамтамасыз етудің тиісті тілдік құралдарын табудың маңыздылығына 

ерекше назар аударылады. 

Қазіргі әдістемеде «коммуникативті құзыреттілік» термині кеңінен қолданылады, 

яғни адамның сөйлеу әрекетін оның өнімді және рецептивті түрлерінде, белгілі бір қарым-

қатынас жағдайына сәйкес тілдік құралдарды қолдана отырып ұйымдастыра алатын жеке 

қабілетімен сипатталады. 

Коммуникативтік құзыреттілік – тілдік тұлғаның маңызды сипаттамаларының бірі. 

Тәжірибе көрсеткендей, мектеп бітірген оқушылар әрдайым қарым-қатынас дағдыларын 

игере бермейді. 

Бүгінгі қоғам мен білім салаларының серпінді дамуы оқушылардың жаңа білім алу 

кезіндегі дербестігін қалыптастыруды және дамытуды көздей отырып, білім беру жүйесіне 

жаңа талаптар қояды. Оқушы іс-әрекетінің табиғаты одан дамыған коммуникативтік 

құзыреттілікті талап етеді, ол тиімді ауызша және ауызша емес қарым-қатынас пен өзара 

әрекеттесу үшін қажетті дағдылар мен икемділіктердің жиынтығын, соның ішінде 

ситуациялық бейімделу мен мотивацияны еркін меңгеруді қамтиды. Бүгінгі таңда мектеп 

бәсекеге қабілетті оқушылар дайындауға бет бұрған. Осыған байланысты білім 

алушылардың оқу, әлеуметтік және кәсіби жетістіктерін қамтамасыз етуде коммуникативтік 

дағдыларды қалыптастыру және дамыту проблемасы ерекше маңызға ие болып отыр[2]. 

Мектеп жасындағы балаларда қарым-қатынасқа деген қажеттілік ерекше көрініс 

табады, тұлғааралық қарым-қатынасты қалыптастырудың да рөлі ерекше [1]. Көптеген 

психологтар қарым-қатынас оқу іс-әрекетімен тығыз байланысты екенін айтады  Бір 

жағынан, оқу іс-әрекеті екі бағыт бойынша қарым-қатынас арқылы байланысты болады: 

мұғалімдермен қарым-қатынас, сыныптастармен қарым-қатынас. Мектеп жастағы қарым-

қатынас оқу іс-әрекетімен байланысты. Толыққанды оқу іс-әрекетінің қажетті шарты бола 

отырып, қарым-қатынас балалардың барлық басқа салаларына әсер етеді. 

Коммуникативтік дағдылар ұғымы әртүрлі авторлардың анықтамаларында көрініс 

табады. Көбінесе коммуникативтік дағдылар қарым-қатынас дағдыларын, тікелей және 

жанама тұлғааралық қарым-қатынасты білдіреді. Дәстүр бойынша, коммуникативтік 

дағдылар – бұл өз ойын дұрыс, сауатты, айқын түсіндіре білу және байланыс серіктестерінен 

ақпаратты дұрыс қабылдау. Коммуникативті дағдылар – бұл жеке тұлғаның жоғары 

теориялық және практикалық дайындығына негізделген саналы коммуникативті әрекеттер 

кешені, бұл шындықты бейнелеу және өзгерту үшін білімді шығармашылық пайдалануға 

мүмкіндік береді.  

Коммуникативті дағдылардың ауқымын анықтау үшін олардың жіктелуін қарастыру 

қажет. Коммуникативті дағдылардың ішінде: хабарлама мәтінін адекватты формаға 

ұйымдастыра білу, сөйлеу дағдылары, сыртқы және ішкі көріністерді үйлестіру қабілеті, кері 

байланыс алу мүмкіндігі, коммуникативті кедергілерді жеңу мүмкіндігі және т. б. 

ерекшеленеді. Интерактивті дағдылар тобына: қарым-қатынасты адамгершілік, 
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демократиялық негізде құра білу, жағымды эмоционалды-психологиялық атмосфераны 

жасау, өзін-өзі бақылау және өзін-өзі реттеу қабілеті, ынтымақтастықты ұйымдастыра білу, 

этика мен этикеттің принциптері мен ережелерін басшылыққа алу мүмкіндігі, белсенді 

тыңдау дағдылары жатқызылады. Әлеуметтік-перцептивті дағдылар тобы: қарым-

қатынастағы серіктестің мінез-құлқын дұрыс қабылдау және бағалау, оның жағдайы мен 

мінез-құлқын ауызша емес сигналдары арқылы тану, жеке тұлға ретінде басқа біреудің 

барабар бейнесін жасау, жағымды әсер ету қабілеті. 

Бірқатар заманауи авторлар ақпараттық тәсілге сүйене отырып, жетекші ақпарат 

көздерін коммуникативті дағдыларды топтастыру үшін негіз ретінде алады. Мәтіндер мен 

нақты объектілер оқытудағы нақты дереккөздер болғандықтан, коммуникативті 

дағдылардың үш тобы бөлінеді: ауызша мәтінмен жұмыс істеу, жазбаша мәтінмен жұмыс 

істеу, ақпарат көзі ретінде нақты объектілермен жұмыс істеу. 

Біздің ойымызша, коммуникативтік дағдылар мен оқушылардың үлгерімі арасында оң 

байланыс бар және оқу процесінде оқушылардың коммуникативті саласын дамыту үшін 

мақсатты түрде ұйымдастырылған жұмыс білім алушылардың үлгеріміне оң әсер етуі 

мүмкін. 

Тұлғалық дағдылардың көрсеткіші неғұрлым жоғары болса, оқудағы жетістік деңгейі 

соғұрлым жоғары болады. А.В. Мудриктің зерттеулері оқушының ұжымы мен жеке басының 

қалыптасуына, оның өзін-өзі тануына, өзін-өзі бағалауына, адамгершілік ұстанымдарына, 

өмір салтына айтарлықтай әсерін көрсетті. Қарым-қатынас мақсат қоятын және қоршаған 

ортаның өзгеруіне әсер ететін өте маңызды қызмет түрі деп айтуға болады. 

Селқос оқушылар ұялшақ, қарым-қатынас жасау кезінде өздеріне сенімсіз болады, 

байланыс орнатуға қиналады, қарым-қатынасты өз беттерінше бастайды, әртүрлі жанжалды 

қарым-қатынас жағдайынан әрең шығады, көбінесе тұлға аралық және іскерлік қарым-

қатынас процесінде қиындықтарға тап болады. Үлгерімі төмен оқушылар көбінесе қарым-

қатынаста пассивті позицияны ұстанады. Мұндай оқушылар құрдастарымен қарым-

қатынаста бағыныштылығымен сипатталады, бұл олардың топтық мәртебесіне әсер етеді. 

Комуникативті дағдыларды дамытудың төмен деңгейі оқушылардың оқу процесінде 

белсенді іс-әрекетке қабілетсіздігіне себеп болады.  

Қарым-қатынас дағдыларын дамытудың жоғары деңгейі вербалды интеллектіде 

көрінеді. Вербалды интеллект вербалды емес интеллектіге қарағанда оқу үлгерімінің 

деңгейімен тығыз байланысты. Вербалды интеллект барлық пәндер бойынша, ең алдымен 

гуманитарлық пәндер бойынша (тіл, әдебиет, тарих және т.б.) оқудың сәттілігін анықтайды. 

Жаратылыстану пәндерін табысты оқыту үшін кеңістіктік және ауызша интеллектілердің 

жоғары деңгейі қажет, гуманитарлық пәндер бойынша жақсы оқу үшін вербалды 

интеллектінің жоғары деңгейі қажет. 

Оқу іс-әрекетінің табыстылығы факторы ретінде тұлғалық дағдылар феноменін түсіну 

оқушының коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру шарттарын қарастыруды да өзекті 

етеді. Қазіргі заманғы адам өзінің әлеуметтік және кәсіби функцияларын толық орындау 

үшін дәстүрлі ғана емес, сонымен қатар оқу, кәсіби және күнделікті іс-әрекетте ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолданумен байланысты коммуникациялық 

дағдылардың кеңейтілген жиынтығына ие болуы керек. Жасыратыны жоқ, оқушылардың 

көпшілігінің коммуникативті дағдылары төмен деңгейінде. Оқушылардың коммуникативті 

дағдыларын қалыптастыру процесі екі фактормен күрделенеді: 

1. Жалпы тұлғалық коммуникативтік дағдыларды қалыптастырудың төмен деңгейі; 

2. Оқушылардың оқу және кәсіби қызметінде инфокоммуникациялық 

технологияларды қолданумен байланысты коммуникативтік дағдыларды игеру қажеттілігі. 

Осыған сәйкес коммуникативтік дағдыларды жоғары деңгейде сәтті қалыптастыру үшін 

коммуникативтік дағдылардың тұжырымдамасы мен құрамын нақтылау қажет [3]. 

Тұлғаның коммуникативті саласын дамыту мектеп жасында ең табысты болып 

табылады, яғни белгілі бір коммуникативті алғышарттар қалыптасып, толыққанды даму үшін 
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негіз қаланған, бірақ сонымен бірге оларды одан әрі жақсарту және жетілдіру үшін әлеует 

бар. Мектеп жасындағы балалардың негізгі психикалық ерекшеліктері: өзіндік жеке тұлға 

туралы білімді дамыту; нақты өмірлік жоспарларды қалыптастыру; өз өмірін саналы түрде 

құруға деген көзқарас; өзін-өзі танудың белсенді дамуы; дүниетанымды қалыптастыру. 

Тұлғалық дағдыларды дамыту балалық шақта басталады және оған отбасындағы 

микроклимат, өмір салты және басқа да маңызды мәселелер сияқты көптеген факторлар әсер 

етеді. Егер адам белгілі бір коммуникативті тәжірибе алмаса, өсе келе ол тұйық және өзіне 

сенімсіз болуы мүмкін. Сондықтан мектептің ұжымы оқушылардың коммуникативті 

дағдыларын дамытуға басымдық беруі шарт. 

Бүгінгі таңда қарым-қатынас дағдыларын дамытуды оңтайландыру үшін бірқатар 

әдістер мен құралдар бар. Осындай құралдардың бірі – коммуникативтік қабілеттерді 

дамытудың әлеуметтік-психологиялық тренингі, ол қарым-қатынасқа дайындалудың тиімді 

әдісі ретінде танылады. 

Тренингтермен қатар оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту үшін 

көбінесе ойындар қолданылады. 

Тұлғалық коммуникативті дағдыларды дамыту ойындары оқушының басқа 

адамдармен және жалпы қоршаған ортамен қарым-қатынас жасау мүмкіндігін 

ұсынатындығымен ерекшеленеді. Сонымен қатар, бұл ойындарда бәсекелестік принцип жоқ, 

нәтижесінде құрдастарымен жақындық пен бірлік атмосферасы қалыптасады және бұл 

қарым-қатынас жасау және тұлғааралық қатынастарды құру қабілетін қалыптастыруға жақсы 

әсер етеді. 

Коммуникативті дағдыларды дамытуға арналған ойындар әртүрлі бағытта болуы 

мүмкін:  

 байланыс орнатуға арналған ойындар; 

 сөйлеусіз ойындар; 

 сөйлеудің экспрессивтілігіне арналған ойындар; 

 жанжал жағдайындағы мінез-құлық ойындары; 

 эмпатикалық мінез-құлық ойындары және басқалар. 

Мұндай ойындарда ең тиімді оқыту әдістері мен тәсілдері қолданылады: 

 практикалық жаттығулар; 

 сөздермен ойындар; 

 әңгімелер мен талқылаулар; 

 жағдаяттарды модельдеу; 

 спорттық тапсырмалар; 

 эмоционалды жағдайларды сахналау; 

 көркем шығармаларды оқу; 

 сахналау, би; 

 мерекелер мен демалыс кештері. 

Негізінен оқушыларға арналған аталған іс-шараларды кәсіби мамандар 

ұйымдастырады. Балалардың коммуникативтік дағдыларын дамыту іс-шараларын балалар 

мен мұғалімдердің өздері ғана емес, сонымен бірге ата-аналар да қатысады. Балалар қарым-

қатынас жасауды үйренеді, ал ата-аналар олармен ортақ тіл таба білу қабілетін жетілдіреді, 

мамандардан педагогикалық тәжірибе алады және тәрбие туралы барлық сұрақтарға жауап 

алады. 

Бұл ретте мұғалімдердің ерекше рөлін атап кеткен жөн, себебі олардың тиісті 

білімдері, дағдылары мен құралдары бар. 
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ПОВЫШЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЧВЫ, ПУТЕМ 

ГУМИФИКАЦИИ СУБСТРАТА 

 

Аманова К.С., Даулетбекова А.Т., Шорабаева Н.Д., Магауиякызы В. 

Международный Таразский инновционный институт г.Тараз 

 

Андатпа. Органикалық ауыл шаруашылығын енгізу және ауыл шаруашылығын 

биологизациялау табиғи топырақ компоненттерінің жаңаруын, құнарлылығын арттыруды, 

экожүйелердің теңгерімсіздігін жоюды, өсімдіктердің күйзеліске төзімділігін арттыруды, 

өнімділікті арттыруды және экологиялық таза өнім алуды қамтамасыз етеді. Топырақтың 

құнарлылығын жоғарылату және егіннің жоғары өнімділігін қамтамасыз ету мақсатында, 

топырақты гумификациялауға қабілетті биологиялық белсенді, топырақ кондиционерлері 

Eisenia fetida- – калифорниялық қызыл құрттар гибриді қолданылады. 

Резюме. Внедрение органического сельского хозяйства и биологизации земледелия 

может обеспечить возобновление естественных компонентов почв, повышение плодородия, 

устранить дисбаланс экосистем, повышение стрессоустойчивости растений, повышение 

урожайности и получение экологически чистого продукта. С целью воспроизводства 

плодородья почв и обеспечения высокоуражайности культур используется гибрид 

Eiseniafetida- красных калифорнииских червей, как биологически активных почвенных 

кондиционеров, способных гумифицировать почву. 

Summary The introduction of organic agriculture and biologization of agriculture can 

ensure the renewal of natural soil components, increase fertility, eliminate the imbalance of 

ecosystems, increase plant stress resistance, increase productivity and obtain an ecologically clean 

product. In order to reproduce soil fertility and ensure high crop yields, a hybrid of Eisenia fetida - 

California red worms is used as biologically active soil conditioners that can humify the soil.  

Түйінді сөздер: топырақ, құнарлылық, минералды тыңайтқыштар, деградация, 

биологизация, вермикуляция, копролиттер, гумификация, гумин қышқылдары. 

Ключевые слова: почва, плодородье, минеральные удобрения, деградация, 

биологизация, вермикультивирование, копролиты, гумификация, гуминовые кислоты. 

Keywords: soil, fertility, mineral fertilizers, degradation, biologization, vermicultivation, 

coprolites, humification, humic acids. 

 

В агроэкосистемах почва является основным средством производства. В отличии от 

природных экосистем в агроэкосистемах полностью отчуждаются основной и побочный 

урожай и обязательно сопровождается с применением удобрений при возделывании 

сельскохозяйственных культур. На протяжении многих десятилетий высокоуражайность 

сельскохозяйственных культур осуществлялось при агротехнической обработке почв и 
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растительности, в т.ч. с применением минеральных удобрений, пестицидов, гербицидов, 

инсектоцидов, но регулярное применение химических удобрений негативно влияло на состав 

и структуру почвы. Впоследствии происходит минерализация гумуса, переуплотнение 

почвы, нарушается биологический круговорот веществ, что приводит к деструкции 

почвенного покрова. 

Снижение почвенного плодородия обусловлено изменением биологических, 

химических, физических, водно-воздушных и др свойств почв. Нарушение всех выше 

перечисленных свойств может проявляется в различных формах и в разной степени 

выраженности. Все это называется деградацией почв [1]. 

Как ранее отмечалось, применение минеральных удобрений приводит к снижению 

плодородия почв, что характеризуется ухудшением агрофизических факторов, изменением 

структурности почвы, снижением водопрочности агрегатов и биологической активности 

почвы, переуплотнением и загрязнением почв пестицидами и тяжелыми металлами [2]. 

Соединения тяжелых металлов в составе минеральных удобрений представляют 

микроэлементы обеспечивающие стабильное функционирование растений, но 

ненормированность применения могут создать токсические эффекты и накопление их в 

урожае. При этом, уровень накопления зависит, во-первых, от уровня их содержания в почве 

и их трансформации в системе почва-растение, во-вторых, от видовых особенностей 

сельскохозяйственных культур [3]. 

Чрезмерная химизация почвы, с целью обезвреживания вредителей и болезней 

растений, также приводит к отравлению почвенной фауны, нарушению биологической 

активности почвы и снижению плодородия почв[4]. 

По данным исследователей, в орошаемых землях Республики прослеживается 

тенденция негативных явлений, как опустынивание земель, деградация, дегумификация, 

эрозия, засоление, уплотнение, загрязнение почвы тяжелыми металлами и пестицидами, что 

свидетельствует о нерациональном использований земельного фонда и несоблюдение 

технологических норм возделывания сельскохозяйственных культур, что приводит к 

истощению плодородного слоя, снижению содержания гумуса в почве[5]. 

На сегодняшний день, экологическое состояние почвенного покрова земельных угоди 

Казахстана требует безотлагательных мер. Как показывают результаты исследования Ж.У. 

Аханова и др. около 60 % почвенного покрова РК относится к разной степени деградации, в 

зависимости от особенностей природных условий и их использования [6]. Исходя из этого, в 

возделывании сельскохозяйственных культур, необходимо внедрение современных и 

инновационных агротехнологий, направленных на улучшение гумусного состояния, всех 

основных свойств почв, повышение плодородия, способствующих получению 

высококачественного урожая.  

Сохранение и воспроизводство плодородия почв, рациональное использование 

земельных ресурсов являются одним из актуальных задач аграрии Казахстана, что имеет 

важное государственное значение [7,8]. 

И для решения этих задач, имеются множество инновационных способов ведения 

почвозащитного адаптивного земледелия, основанного на использовании биопотенциала 

сельскохозяйственного ландшафта. В этом плане, одним из перспективных направлений 

сельского хозяйства - это биологизация, вермикультивирование, что привлекает всеобщее 

внимание современной мировой науки и практики. Технология вермикультивирования и 

вермикомпостирования имеет широкое применение по всему миру: во Франции, Германии, 

Голландии, Великобритании, Польше, Венгрии, во многих азиатских странах, а также 

Южной Америке и Австралии.  

В нашей Республике также ведутся ряд инновационных работ по проекту «Устойчивое 

развитие земледелия на основе адаптивных систем ресурсосберегающих технологий 

возделывания с/х культур для различных агроэкологических зон Республики Казахстан» по 

теме «Совершенствование методов и приёмов повышения плодородия почв юго-востока 
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Казахстана, повышение плодородия почв под лесными насаждениями г. Астана»; 

производства органических удобрений (компостов и вермикомпостов) и жидких гуминовых 

биопрепаратов на базе научно-образовательного центра «Байсерке-АГРО» близ г. Алматы 

[9]. 

Исследования последних лет показали, что технология вермикультивирования является 

наиболее приемлемым способом повышения плодородия почв биологическим путем 

восполнения всех составных качеств почв. Дождевые черви, в т.ч. Eisenia foetida гибрид 

красных калифорнийских червей составляют комплекс биологических факторов 

почвообразования[10]. Так, научно доказано, что эти сапрофаги влияя на субстрат, 

преобразовывают структуру и химический состав почвы, улучшают ее водно-воздушные 

свойства, ускоряют биохимические процессы трансформации и преобразования 

органических веществ в гумусовые кислоты. При естественно-биологическом разложении и 

окислении, органические отходы превращаются в гумусовые вещества, таким образом, 

дождевые черви являются неотъемлемыми участниками процесса гумификации почв[11]. 

Вермикультивирование – это новый и еще не достаточно развитый вид деятельности в 

Казахстане. Учитывая рентабельность и перспективность данного направления 

органического земледелия, в тепличном комплексе Агро-биологического центра МТИИ был 

создан центр биологических исследований, где нами проводятся научно-экспериментальные 

работы по культивированию дождевых червей линии Eisenia foetida - гибрида красных 

калифорнийских червей с целью получения биогумуса, обеспечивающее сохранение и 

стабилизацию плодородия почв. 

В настоящее время используются ряд патентованных технологий получения биогумуса 

[12,13,14]. При этом, важно понимать, что ни в одной научной статье, ни в одной книге не 

возможно найти готового рецепта полностью подходяшего для конкретного случая.  

Разработка методов получения биогумуса и внедрение нового варианта в 

производство потребует некоторое время, но мы оптемистически настроены в получении 

положительного результата экспериментального исследования с учетом почвенно-

климатических условии Жамбылской области.  

При созданий мини-ВЕРМИ-фермы были проведены ряд агро-биологических 

мероприятий, как подготовка контейнеров, подбор субстрата с разной консистенцией, расчет 

соотношения и состав выборных компонентов рассадника (вермикомпостера). Постановка 

опытов по разработке методов проводилась с сылкой на патентованные способы 

вермикультивирования с целью интегрирования агротехнических и биологических подходов, 

применительно к почвенно-климатическим условиям Жамбылской области. 

Создание приемлемых условий для жизнедеятельности и размножения особей, 

обеспечивается прежде всего, выбранным субстратом, (компост), условием содержания, 

температурным режимом, влагообеспеченностью и рН-средой. 

По результатам литературного анализа нами составлен порядок проведения 

эксперимента и основные правила выращивания технических дождевых червей, что 

включает в себя:  

І. Приобретение необходимых товаров для организации вермифермы: вермикомпостеры и 

другое оборудование для содержания и разведения червей; 

ІІ. Выбор субстрата;  

ІІІ .Создание условий для содержания и разведения червей:  

1. выбор места (помещение); 

2. расчитать соотношение и состав выборных компонентов рассадника (вермикомпостера);  

3. обустройство рассадника (жилища) для червей;   

4. приобретение маточного поголовья дождевых червей, в частности, технических-красных 

калифорнииских червей;  

5. заселение маточного поголовья;  

6. кормление;  
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7. уход; 

8. переработка компоста в гумус; 

9. размножение особей; 

10. сбор готового грунта, жидкости; 

11. внесение питательной подстилки для дальнейшего размножения. 

В качестве субстрата вермикомпостироваания, для получения сравнительной 

характеристики и разработки адаптивно-приемлимой технологии, нами выбраны торф, 

перегной, навоз КРС, конский навоз, почва теплицы и ряд дополнительных компонентов, как 

фосфогипс, известь, опилки, солома. Общее количество экспозиций 10, каждая экспозиция в 

трех вариациях с учетом контроля. Соотношение и состав выборных компонентов при этом 

составила 10:1. Компостирование производилось в пластиковых контейнерах, с расчетом 80-

100 особей на обьем 35л, подготовка рассадника проводилась в строго нормированном 

режиме температуры, влажности, нейтральности субстрата и аэрации компостеров. 

Заселение маточного поголовья технических червей произвели на отстоявший 14 дней 

субстрат, при регулярном контроле оптимальных показателей: t - 250C, влажность - 75-80%, 

рН - 6,5-7 и аэрация.  

Адаптация сапрофагов к жилищу протекала с разной степенью привыкания к субстрату 

в зависимости от состава компонентов, так, в контрольном торфяном субстрате черви были 

активнее на вторые сутки, по сравнению с добавочными компоненетами. Во всех других 

экпозициях перегноя, навоза КРС и конского навоза с фосфогипсом привыкание к среде 

обитания проходила медленее в течении последующей недели, но тем неменее адаптация 

прошла благополучно, погибшых не наблюдалось. Из этого следует, что гибриды 

Калифорнийских червей способны адаптироваться в любом субстрате и перерабатывать 

любые отходы органической природы. Такая способность Калифорнийских червей 

отмечалось в работах Терещенко П.В (2000 г) [15] и Ручин А.Б., Ревин В.В (Пат. № 2339601 

от 27.11.2008) [16].  

Между тем, наблюдалось малоподвижность в компостерах с почвой (глинистый 

серозем) теплицы, без каких-либо добавочных компонентов. Такую пассивность, в данной 

экспозиции, на наш взгляд, можно охарактеризовать двумя факторами: во-первых, реакция 

сероземов щелочная (pHH2O около 8,1-8,5), а среда обитания линий технических червей 

составляет рН 6,5-7, во-вторых, при увлажнении почва теплицы превращалась в глинистую 

консистенцию. По нашему мнению, оглинение, характеризующееся накоплением 

устойчивых глинистых минералов, и содержание частиц мельче 0,001 мм отягощают 

движение сапрофагов, т.к. связность тяжелых глинистых почв минимализирует доступ 

воздуха, что является одним из основных условий биологической активности почвенных 

сапрофагов. А также известно, что в почвенном воздухе в малых дозах, практически всегда 

имеются этилен, метан и др. соединения, присуще которым накопления привышающие 

уровень токсичности как для растительности, так и для фауны почв при недостаточности 

аэрации.  

По мере прохождения адаптации, помимо выбранного субстрата, для ускорения 

биохимических процессов червей, дополнительно 2 раза в неделю включили питание 

остатками овощей и фруктов, заклатку которых производили 5-10 см в глубину под субстрат.  

Культивирование червей в различной вариации экспонирования показала 

первоначальный результат по истечении трех месяцев с начала эксперимента (февраль- 

апрель). 

Нами установлено, что при вермикультивировании технических червей происходит 

ускоренная биодеструкция как органических отходов, так и существенные изменения всех 

субстратов со сложной экспозицией компонентов субстрата. Темноокрашенность и 

зернистость субстрата характеризует наших подопечных, как важного фактора процесса 

почвообразования. 
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Механический анализ показал образование множества мелких, пылеватых частиц, 

местами однородной кащицы, что называется копролитами. Вместе с тем, технические черви 

(Калифорнийские) переваривают все разновидности патогенной микрофлоры, как бактерии, 

грибы, споры и цисты простейших и гельминтов, превращая их в гранулированный 

экскремент - в копролиты. Это обьясняется тем, что заглоченная консистенция субстрата 

подвергаясь обработке специфическими веществами выделяемых железами кишечника 

червей, обеззараживаются и утилизируются с образованием мелких частиц с зернистой 

струтурой.  

И так, одним из качественных показателей готовности биогумуса является уровень 

концентрации гуминовых кислот. По данным биотехнолога, кандидата биологических наук 

Игорья Титова, помимо гуминовых веществ в составе биогумуса присутствуют все 

необходимые макро- и микроэлементы, фитогормоны и природные антибиотики, 

биологически активные вещества жизнедеятельности почвенных микроорганизмов и 

дождевых червей [17], что может обеспечить получение экологически чистого биопродукта. 

По нашим предположениям, вермикомпостирование протекает поэтапно, что 

образование копролитов и является первым этапом гумификации и образовния биогумуса. 

Во втором этапе, на копролитах с участием микроорганизмов будет протекать гумификация 

органического удобрения - биогумуса, при этом, процесс гумификации и полная готовность 

биогумуса будет проходить по истечении 6 месяцев, что будут описаны в ходе эксперимента 

в последующей статье.  
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ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ЖАҒДАЙЛАРЫ  ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ҚОРҒАУДЫҢ ШАРАЛАРЫ 

 

Айтекова К.У техника ғылымдарының кандидаты, Қожамжарова Б.С. магистр, 

Таңсықбай Ж.Р магистр, Халықаралық Тараз инновациялық институты, Айтекова 

Ж.У. магистр Айша-Бибі орта мектебі 

 

Аңдатпа Мақалада жер қорларын пайдаланудың бірнеше есеге көбейіп, 

натропогендік жағдайдың таиғатқа тигізетін қауіпті жағдайларының көбейіп кеткенін 

байқатады. Осыған орай  табиғи қорларды  қажетінше ғана пайдаланып, жойылып кетеу 

қауіпі  бар табиғаттың түрлерін сақтап отыру қажет. 

Түйінді сөздер: экология, қоршаған ортағ су, топырақ, өсімдік, антропогендік 

факторлар. 

 

Қазіргі кезде адамзат пен табиғи ортаның арасы жыл өкен сайын күрделеніп келеді. 

Сол себептерден табиғаттағы пайдалы қазбалар қорларын шексіз пайдаланып, адамдар 

қоршаған ортаға тигізетін қауіпі күнен-күнге қатер туғызып келеді. Қажетті қорлардың 

жақын уақытта таусылып қалуы, су көздерінің тартылып кетуі, гүлді тұқымдастар мен 

қосмекенділердің кейбір түрлерін мүлдем жойылып кетуі, өмір тіршілік ортасының  шектен 

тыс ластану қатері төнді, елімізде қоршаған ортаның нашарлағаны сонша, енді адамдардың 

денсаулығына кесірін тигізе бастады. 

Жамбыл облысының аумағындағы қазіргі экологиялық жағдайға аумақтық шолу 

барысында, қоршаған ортаның экологиялық бұзылуына себепші және оның тежеуші табиғи, 

әрі антропогендік факторлар өзекті мәселе болып отыр.  

Экология ғылымы өзінің табиғаттағы саласына сәйкес даму сатысында, әсіресе, 

экологиялық жетістіктер – экологиялық биоэнергетика және агрометеорологиялық жүйені 

негіздеуде өсімдіктердің сипаттамасын экология таралымын зерттеуге, экологиялық 

тұрғыдағы тапсырылған өсімдіктер өнімділігін болжау, қалыптасқан сандық әдістерін 

дайындауға мүмкіндік болады [1, 26 б.].  

Қоршаған ортаның тазалығы адамдардың, тірі жәндіктердің табиғат жағдайын дұрыс 

болуына сай дәрежені көрсетеді. Бұл тепе-теңдік бұзылса, табиғат ықпалдарынан асқазан 

мөлшері талабының бірден өзгеруі, яғни адамның ішкі құрылысындағы зат алмасудың 

бұзылуына әкеледі және ірі организмдер мен адамның өмір сүруіне қауіп әкеледі.  

Жер асты сулары жақын орналасқан (2-3м) егістік танаптарында, ағынсыз судың 

қорлары қаныққан аймақтық эколгиялық қозғалыста батпақтану процесін тудыруы, одан 

кейін біртіндеп, суғармалы жердің тұздануын, сордың қалыптасуын және мелиоративтік 

қолайлы жерлерді ауыспалы егіс қатарынан шығаруы мүкін. Қаныққан аймақтың дамуы – 
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топырақтағы биологиялық өзгерістермен, кеуектік ерітінідісінің қалыптасуындағы орын 

алатын ықпалдың бірі, олай болса, бұл өсімдік жамылғысы арқылы өтетін ылғалдылықты 

көрсетеді. Яғни, осындай суармалы танаптағы өсімдік сабақ-жапырақтарымен булану 

(тасмалдану) жалпы буланудың 65%-ын құрайтын болса, онда жер асты суы шығыны мен 

өсімдік тамыры қоректену процесінде орын алған өзгерісті байқауға болады. 

Мелиорациялау жағдайында және оған енетін алқаптарда жасанды өзгерудің басты 

ерекшеліктері осы шеңберде көлемінің, энергиялық және масса алмасу процестірінің тез 

ауысуларынан құралады. Сондықтан да ең көлемді құбылыстардың суғармалы жерлерді су 

басуы екінші қайтара тұздану мен батпақтануы және топырақтардың көшуі, тозуы, жер 

бетіндегі және астындағы сулардың ластануы т.б. көптеген қолайсыз жағдайлардың 

туындауы байқалады. 

Аталған қолайсыз жағдайларға тосқауыл болу үшін жүйелі түрде күресу керек, мұнда 

табиғат процестрі заңдылықтарын есепке алу оның аймақтық ырғақ ерекшеліктерін негіздеу, 

сонымен қатар барлық агроландшафт сатысындағы динамикалық тепе-теңдік күйіндегі 

параметрлердің ауытқу мүмкіндігін анықтау. 

Жерді мелиорациялау - ауыл шаруашылық өндірістік процесстерді жетілдіру тәсілінің 

бірі, өзінің бастапқы қолданылу бағыты оның технологиялық деңгейін арттырудан тұрады. 

Мелиорацияланған жерлердегі агрөнеркәсіп өндірісінің ерекшелігі, барлық географиялық 

жағдайлары бойынша анықталатын, бірінші тұрғыдан, экономикалық, әлеуметтік және 

экологиялық жиынтықтың сұраныстарынан. Екінші жағынан - ғылыми-техникалық 

жетістіктерді өндіру де шектеусіз жоғарғы практикалық мүмкіндіктің болуы қажет. Басты 

ерекшелігі мелиоративтік жүйені пайдалану және табиғатта қорғау құрылыс 

технологиясымен, өсімдіктер қорларын сақтаудың үлкен бөлігін тану, өсімдіктрдің тіршілік 

процесін басқаруда көп салалықты қамтамасыз етуден тұрады [2, 96б.].  

Жоғарыда айтылған мелиоративтік алмасуды басқарудағы агромелиоративтік 

шаралардың негізгі тәсілдері жерлерді суландыру және кептіру болып табылады. Суландыру 

мен кептіруден табиғатқа келетін әсері және табиғаттағы – адамның іс әрекеті жағдайы 

негізгі құрылымдық элементтері төмендегі жағдайларға таралады: 

- суғармалы жерлерді және табиғи қорларын жоғары деңгейде пайдалану, каналдардағы 

ысырапты ең төменгі сіңбе сумен ауыл шаруашылық дақылдарын ылғал мен қамтамасыз ету 

тиімділігін арттыру; 

- суландыру суының топыраққа және өсімдікке улылық әсерін, азайтып, ауыр салмақты 

техниканы пайдалануды азайтып, топырақтағы физика – химиялық процестердің тиімділігін 

жақсарту; 

- суғармалы даланың құрылымына, тұзды жерге шыдамды дәнді дақылдар түрлеріне, 

топырақтың физиалық - химиялық қасиеттері мен оның құрамына байланысты, жер асты 

суларының деңгейін қалыпқа келтіру;  

Су жүйелерін суғаруға электроэнергияны өндіруде, суды қамтамасыздандыруда, балық 

аулауда, демалыс орындарында және т.б. пайдаланылады. Осындай әр түрлі сипаттағы 

қорларды көшіруде (эксплуатация) неше түрлі сұрақтар туындайды. Мысалы: әр түрлі 

басқару стратегиясын бір-бірімен ажыратуға болады немесе бір немесе сол стратегия бір 

топта және басқаға қалай әсер етеді.  

Қарапайым есептеулерден бастасақ – су қоймаларын басқаруда, яғни тоған суларының 

белгілі артық қорының жинақталуын және артық қорды басқару тоған суларына қажеттілікті 

қанағаттандырады.  

Су пайдаланушылардың тұтынатын су мөлшерін талқылай отырып, суды 

пайдаланудың болжамын сандық эксперимент жолымен құруға болады және соның негізінде 

тәжірибе жүзінде стратегия іске асырылады. 

Жер үсті және жер асты суларының ластану жағдайлары. 

Шахарда 113,585 млн. текше метр таза су қолданылып отыр. Оның 66,497 миллион 

текше метрі өндіріс орындарына және технологиялық пайдаланылуға жұмсалады. Су 
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жүргізілген құбырлар қалада ауыз суы мен өндірістік жүйелерге бөлінбеген. Қажеттілікке 

қолданылатын судың 38,267 миллион текше метр балансында 72 құдықтар бар онымен Тараз 

Су басқармасы айналысады, ал басқа суды пайдалануға кәсіпорындар өздеріне қатысты су 

көздерінен алады.  

Қаладағы су бассейндерінің ластануына бірінші кезектен тағы өндірістерден шыққан 

қалдық сулар болып табылады. Тараз қаласына жақын  орналасқан үлкен фосфор зауыты 

Талас-Аса жер асты суларының көзінің негізгі тұтынушылары бола отырып, бұл аудандағы 

жерасты суларының гидротехникалық режиміне зиянын тигізіп келеді. Қаланың солтүстік 

батыс жағында, Тараз минералды тыңайтқыш шығаратын өндіріс орыны және "Химпром" 

өндірістік бірлестігі алып жатқан аймақтарда ақаба суының құрамында фтордың шектік 

мөлшерден 14-15 есеге көбейгенін анықтаған. Сонымен қатар Жамбыл фосфор зауытының 

айналасында судың тұздану мөлшері, минералды жағдайға келуі 2,8 ден 5,3 ШРК- ға жақын.  

Ал су ресурстарын пайдаланудағы негізгі экологиялық проблемаларына тоқталатын 

болсақ, Жамбыл облысы Шу, Талас, Аса (Күркіреусу) өзендері арқылы Қазақстан мемлекеті 

мен Қырғызстан мемлекеті шекарасынан өтетін осы ағындарды бөлісу жөніндегі Ереже 

негізінде жер үсті суларының 76,5 %-ға жуығын көршілес Қырғыз мемлекетінен алатын шын 

мәніндегі лимиттелген су пайдалану жағдайында жатыр.  

Су қорларын тұтынудың негізгі мәселелеріне бар су ресурстарын тиімді пайдалану 

мәселесін жатқызады. Бұл мәселені шешудегі болатын тосқауылдар сушаруашылық 

жүйелерінің қанағаттанарлықсыз техникалық жағдайы болып отыр. Айтып кететін болсақ, 

соңғы 8-10 жылдар арасында мелиоративтік жүйелерді жөндеп қайта қалпына келтіру 

жұмыстары жүргізілмеудің салдарынан, қазіргі кезде су шаруашылық аймақтарының үштен 

бірі жарамсыздық күйде болуынан облыс аймақтарындағы суару жүйелерінің дұрыс жұмыс 

істеу коэффициенті 0,5-0,54 - тен аспай тұр. Бөгендердің техникалық жағдайларының төмен 

болуына байланысты Тасөткел және Теріс-Ащыбұлақ суқоймаларында жобалық көлемнің 

2/3 бөлігін ғана сумен толтырулар іске асырылып отыр [3, 148б.].  

Тағыда айтып кететін нәрсе, таудан бастау алатын өзендерден су алуға есеп жүргізу 

міндеттемелерін су шаруашылық басқару сол сияқты аудандық басқармаларының 

жүргізуінен тікелей егін шаруашылыққа беру сонымен қатар осы кезеңнен кейінгі 

шаруашылық аралық су көздеріне айналған шаруашылықтардың мемлекетсіздендірілуінен 

уақытша ағатын өзендер қараусыз қалып, осы су көздерінің жағдайы және оларды қорғау 

нашарлай бастады.   
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Аннотация 

В данной статье говориться о влиянии удобрений на возделывание овщных культур в 

Жамбылской области и проблемах, вставших перед аграриями в связи с  засолениями почв. 

Abstract 

This article talks about the effect of fertilizers on the cultivation of vegetable crops in the 

Zhambyl region and the problems faced by farmers in connection with soil salinization. 
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Овощеводство является важной отраслью, которая круглогодично обеспечивает 

население полноценными и сбалансированными продуктами питания. По данным Казахской 

академии питания, норма потребления овощей на 1 жителя республики составляет 120 кг. 

При этом ассортимент овощей должен быть весьма широким. Установленные нормы 

потребления являются минимальными, в наиболее развитых странах производятся и 

употребляются значительно большее количество овощной продукции [3.стр.35]. 

По статистическим данным, Казахстан полностью покрывает внутреннюю 

потребность в овощах. Республике требуется 2,16 млн тонн (120 кг х 18 млн человек). 

Обеспеченность овощами в целом по стране - 130%. Если даже допустить увеличение норм 

потребления картофеля, овощей и бахчевых в среднем на 25-30%, то все равно 

обеспеченность составит более 100%. Здесь проблема возникает в сезонности потребления 

свежих овощей. В межсезонье остро ощущается недостаток двух основных видов овощей - 

томата и огурца. Частично можно отнести в перечень недостающих овощей также перец 

сладкий и баклажан[3.стр.40]. 

Территория Жамбылской области характеризуется широким распространением серо-

бурых почв, содержит небольшой гумусовый горизонт мощностью 9...16 см, существенно 

пересушенный из-за легкого механического состава. Содержание гумуса не превышает 1%, 

почвы бедны питательными веществами и подвержены дефляционным процессам [4.cтр54]. 

Овощные культуры, выращиваемые в Жамбылской области, требовательны к 

кислотности, плодородию почвы. Идеальный способ удовлетворить потребности растений в 

питательных веществах - вносить минеральные, органические удобрения. Для оптимального 

развития овощным культурам необходим фосфор, азот калий, магний и кальций. 

Микроэлементы - бор, марганец, железо, натрий, медь, цинк играют важную роль в жизни 

растений. 

Овощные культуры, возделываемые в Жамбылской области, по-разному отзываются 

на внесение минеральных, органических удобрений. На органические удобрения, включая 

навоз, отзывчивы тыква, огурец, кабачок, картофель, патиссон и другие овощные культуры. 
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Пользуясь этой особенностью, недобросовестные сельскохозяйственные производители, 

добиваясь максимального урожая, вносят количество удобрений, превышающие допустимые 

нормы. На внешнем виде урожая это сказывается положительно - овощи произрастают 

больше стандартных по размеру, но, к сожалению, качество и свойства лежкости овощей при 

этом значительно снижается.   

На слабоокультуренных и малоплодородных почвах Жамбылской области навоз 

вносят под капусту: под поздние сорта - осенью свежий навоз либо перегной весной. В 

зависимости от типа почвы потребность капусты в элементах питания различна. На всех 

почвах Жамбылской области хорошие результаты дает внесение азота при возделывании 

овощных культур. Лук, морковь и свеклу высаживают лишь на следующий год после 

внесения органики. Высаженные по свежему навозу данные культуры достаточно сильно 

вегетируют, образуют уродливые корнеплоды, плохо вызревают. Морковь также отзывчива 

на калийные удобрения. Лук - на органические и фосфорно-калийные, свекла - на азотные 

фосфорные и калийные. Под томат вносят в чистом виде минеральные удобрения либо в 

сочетании с компостом или перегноем. 

Все удобрения, при возделывании овощных культур Жамбылской области, за 

исключением азотных вносят вразброс в почву осенью, глубоко заделывая в почву. Азотные 

удобрения, считающиеся легковымываемыми, вносят при перекопки или при культивации 

весной (при посадке или до посева овощей). При посевном внесении удобрений используют 

рядковый и местный (в лунки) метод. 

В орошаемом овощеводстве большое внимание уделялось и уделяется 

продуктивности овощных плантаций. Урожайность овощных культур была и остается 

основным показателем эффективности отрасли. Учитывая это, были определены уровни 

урожая овощей в зависимости от условий минерального питания, резко выражено отличие 

между минеральными и органоминеральными системами удобрения (таблица 1). Без 

внесения удобрений получен самый низкий урожай овощей- 16 т/га. Некоторое улучшение 

условий минерального питания растений путем внесения NPK-удобрений в нормах 30-90 

кг/га (д.в.) обеспечило повышение урожайности. На удобренных вариантах получена 

прибавка урожая овощей 2,3; 5,1 и 9 т/га, что составляет 14,65; 32,48 и 54,2% к контролю. 

Тем не менее, на естественном фоне уровни урожая овощей были невысокими. Это 

объясняется истощенностью запасов питательных веществ в результате интенсивного 

использования почвы Жамбылской области овощными культурами в течение многократных 

ротаций севооборота, отсутствием в севообороте однолетних и многолетних бобовых трав, 

пара, неприменением органических удобрений[2 стр.110]. 

 

Таблица 1 - Влияние системы удобрения на урожайность овощных культур 

Удобрения  Урожайность 

овощей,т/га 

Прибавка урожая 

овощей от 

минеральный 

удобрений 

Прибавка урожая овощей от 

органического фона  

т/га % т/га % 

Естественный фон 

N0P0K0 16 - - - - 

N30P30K30 18 2.3 14.65 - - 

N60P60K60 21 5.1 32.28 - - 

N90P90K90 24 9 54.2 - - 

Органический фон(внесение 60т/га навоза) 

N0P0K0 20 - - 4,6 30 

N30P30K30 23 2,5 12,32 4,8 27 

N60P60K60 26,4 6,1 30 5,6 27 

N90P90K90 29 8,2 41 4,3 18 
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(на материалах Л.А. Бурибаева, Е.Ж. Избасаров, Б.У. Айтбаева Влияние на плодородие 

почвы и продуктивность овощного севооборота на юго-востоке Казахстана) 

 

Среди серо-бурых почв Жамбылской области широко распространены пятнами 

солонцы и солончаки, что серьезно влияет на урожайность овощных культур и качество 

сельскохозяйственной продукции Засоление почвы происходит из-за нехватки в ней кальция 

и увеличения количества карбоната магния и натрия. После дождя либо после полива такая 

почва превращается в месиво и теряет диффузионные свойства, то есть теряет свойство 

пропускать влагу. А когда высыхает, ее поверхность покрывается плотной коркой, которая 

со временем растрескивается. Всё это приводит к гибели сельскохозяйственных растений. 

Урожай овощных культур на таких полях в засушливые годы сокращается в полтора - два 

раза, а в благоприятные годы - на 15 - 20 процентов. 

Низкая дренированность орошаемых земель, подъем уровня залегания грунтовых 

води ухудшение качества оросительных вод предопределили увеличение площадей 

засоленных орошаемых земель (таблица 2). 

Таблица 2 - Распределение орошаемых земель по степени засоления почвы, га/% 

 

№ 
Бассейновые 

ВХК 

Всего 

ороша

емых 

земель 

В том числе 

незасоленн

ые 

слабозасолен

ные 

среднезасолен

ные 

сильнозасолен

ные 

1 

Балхаш-

Алакольский 

(Алматинская 

область) 

581,6 227,4 177,4 142,0 34,8 

100 39,1 30,6 24,4 6,0 

2 

Шу-

Таласский 

(Жамбылская 

область) 

142,0 101,9 24,7 10,1 5,3 

100 71,8 17,4 9,9 3,8 

(на материалах Бекбаев Р.К., Жапаркулова Е.Д., Казыкенова Г.В. (ДГП«Научно-

исследовательский институт водного хозяйства», Почвенно-мелиоративные проблемы 

орошаемых экосистем Казахстана) 

Чтобы повысить плодородие этих полей, осенью и зимой перед пахотой либо после 

нее надо вносить 3 - 6 тонн фосфогипса. В этом случае не только улучшится состав почвы, 

но на один килограмм глины образуется 10 - 15 миллиграммов фосфора. А это равно 

внесению на каждый гектар пашни 3 - 5 центнеров суперфосфатных удобрений. К слову, эти 

удобрения и добавки в достаточном количестве производятся на заводах ТОО «Казфосфат» в 

Таразе. 

В статье изложены результаты исследований по изучению влияния возрастающих норм 

минеральных удобрений на естественном и органическом фонах на продуктивность овощных 

культур на серо - бурых почвах Жамбылской области. Улучшение условий минерального 

питания повышало урожай овощей на естественном фоне. Создание органического фона 

обеспечило получение 18 - 29,% дополнительного урожая овощных культур. Оптимальное 

питание улучшало качество плодов, повышая в них содержание сухих веществ, сахаров и 

витаминов. Для повышения  плодородие  засоленных полей, осенью и зимой перед пахотой 

либо после нее надо вносить 3 - 6 тонн фосфогипса, который в достаточном количестве 

производятся на заводах ТОО «Казфосфат» в Таразе. 

 

 

 



 125  

 

Список литературы 

1.Бекбаев Р.К., Жапаркулова Е.Д., Казыкенова Г.В. ДГП«Научно-исследовательский 

институт водного хозяйства», Казахстан, Почвенно-мелиоративные проблемы орошаемых 

экосистем Казахстана, 2017 

2.Л.А. Бурибаева, Е.Ж. Избасаров, Б.У. Айтбаева  Влияние на плодородие почвы и 

продуктивность овощного севооборота на юго-востоке Казахстана // ж. Исследования, 

результаты, Алматы Изд-во «Айтумар», №3 2014-С. 109-116. 

3.Карпенко Н.П., Сейтказиев А.С., Маймакова А.К. Экологическая оценка деградации 

сероземно-луговых почв Жамбылской области 2016, Декабрь 2016,Сельскохозяйственные 

науки  

4.Информационно-аналитический журнал "Социально-экономическое развитие 

Жамбылской области" за январь 2022 года. 

 
 

ӘОЖ 711.7 

 

ҚАЗАҚ, НЕМІС, АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІҢ 

ҚҰРАМЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ МӘДЕНИ СТЕРЕОТИП 

 

Кытайбекова Ә.П. –Халықаралық Тараз Инновациялық институты 

 

Аңдатпа:Мақалада қазақ, неміс, ағылшын тілдеріндегі мақал-мәтелдер, олардың 

шығу тарихы және құрамындағы ұлттық мәдени стереотиптер талданады. Сонымен қатар 

стереотип және ұлттық сипат ұғымдарының айырмашылықтары мен ұқсастықтары 

қарастырылған. 

Аннотация:В статье анализируются пословицы и поговорки на казахском, немецком, 

английском языках, их происхождение и национально-культурные стереотипы. В то же 

время рассматриваются различия и сходства понятий стереотип и национальный характер. 

Abstract: The article analyzes proverbs and sayings in Kazakh, German, English, their 

origin and national and cultural stereotypes. At the same time, the differences and similarities of the 

concepts of stereotype and national character are considered. 

Түйінді сөздер: мақал- мәтелдер, стереотип, фразеологизмдер, ұлттық сипат 

Ключевые слова: поговорки, пословицы, стереотипы, фразеологизмы, национальный 

характер 

Keywords: sayings, proverbs, stereotypes, phraseological units, national character 

 

Әр адам өмір сүрген ортасына, қоғамнан алған тәрбиесіне қарай, қайталанбас тұлға 

болып табылады.  

Алайда, әр адамның өзіне тән белгілеріне қарамастан, белгілі бір әлеуметтік топтарға 

келгенде, жеке емес ортақ белгілер, яғни ұлттық сипат қарастырылады. «Ұлттық сипат» 

дегеніміз не? Барлық адамдардың әртүрлі екендігі белгілі болған кезде, бүкіл халықтың 

масштабындағы типтік белгілерді жалпылау қаншалықты дұрыс? Алдымен стереотип 

ұғымына тоқталсақ, стереотип-жалпыға міндетті, формальды түрде анықталған мінез-құлық 

ережесі. "Стереотип - бұл белгілі бір топқа немесе адамдар санатына бағытталған қатаң, көп 

жағдайда жеңілдетілген көзқарас,біз әдетте басқалардың жағдайын болжау үшін 

стереотиптерді қалыптастырамыз. Стереотиптер басқа адамдардың сипаттамалары ретінде 

де, бір ұлттың басқа ұлттың мәдениеті туралы идеяларына қатысты барлық нәрсе болуы 

мүмкін: жалпы ұғымдар, сөйлеу қарым-қатынас нормалары, мінез-құлық, категориялар, 

психикалық аналогиялар, наным-сенімдер, ырымшылдық, моральдық және этикет 

нормалары, дәстүрлер, әдет-ғұрыптар және т.б. 

https://research-journal.org/category/2016/
https://research-journal.org/category/2016/december2016/
https://research-journal.org/category/agriculture/
https://research-journal.org/category/agriculture/
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"Ұлттық сипат" ұғымынана анықтама беру қиындау, өйткені барлық халықтардың әр түрлі 

екенін біле отырып, бүкіл халықтың ерекшеліктерін жалпылау қиын. Ұлттық сипат, оның 

дамуының белгілі бір табиғи, тарихи, экономикалық және әлеуметтік-мәдени жағдайларында 

ұлт өкілдері арасында қалыптасқан ең тұрақты психологиялық қасиеттердің жиынтығы деп 

түсіндіріледі. Әр түрлі халықтардың ұлттық сипатындағы айырмашылықтар, мәдени 

ортаның әсерінен болады.Жұмыс барысында осы екі терминнің анықтамасын негізге ала 

отырып, біздің зерттеуімізде стереотип пен ұлттық сипат ұғымдары бір-біріне сәйкес деп 

айтуға келеді.Жалғыз  айырмашылық - бұл жағдайда «ұлттық сипат» ұғымы жалпылама 

болатын болса , «стереотип» сол  жалпылама ұғымның, яғни ұлттық сипаттың бір бөлігі 

болып табылады. Шынында да, белгілі бір халықтың ұлттық сипаты туралы ойлағанда, ойға 

келетін бірінші нәрсе-бұл осы халықпен байланысты стереотиптер жиынтығы [1]. 

Жоғарыда аталған әр ұлтқа тән ерекшеліктер мен сипаттар ауызекі тілмен қатар әдеби 

тілде де көрініс табады. Әсіресе халықтың халықтың мәдениетін, дәстүрін бейнелейтін, 

адамдарда мәдениетті, руханилықты, адамгершілікті тәрбиелеудің маңызды тәсілі, мақал-

мәтелдерде. Мақал-мәтелдердің құрамындағы ұлттық стереотиптерді анықтау үшін, алдымен 

олардың шығу тарихына көз жүгіргеніміз абзал. Мақал-мәтелдердің шығу тарихын 5 негізгі 

факторға сүйене отырып қарастырсақ: 

1.Географиялық фактор. Қай елде, қай жерде болмасын туған жер ұғымы жиі кездесіп 

жатады.Әсіресе, қазақ халқы, қазақ елі үшін туған жер ұғымы қашанда жоғары тұрған. 

Мысалы, “Жер жәннаты - Жетісу” мақалына ерекше көңіл бөлуге болады. Ерте  заманда  

Асан қайғы өзінің желмаясыа мініп, Жерұйықты іздеген. Яғни ну орманды көкорай 

шалғынды,  қой үстіне бозторғай  жұмыртқалайтын жайлы қоныс іздейді. Жер жерді аралап, 

көңілінен шығатын жер  таппай, Жетісу өңіріне осындай баға берген: “Жетісу  ағашының 

бұтағы сайын жеміс екен, шаруаға жайлы қоныс екен” [2]. Ағылшын тіліндегі мақал-

мәтелдерге тоқталар болсақ, “The streets of London are paved with gold” мақал-мәтелі 19 

ғасырдағы Лондонның Лорд мэрі Ричард Уиттингтонның мотивтериіне негізделген “Дик 

Уиттингтон және оның мысығы” атты әңгімесінен алынған тұжырым. Лондон көшелері 

адамдардың баюына үлкен мүмкіндік береді деген сеніммен келген Дик Уиттингтон 

Лондонның лас көшелерін көріп көңілі түседі. Яғни қорыта келе, бұл мақал мысқылдау 

негізінде айтылған. Ал неміс тіліндегі «Gewaschen mit allen Spreewassern» мақалы 

берлиндіктердің қатал, тынымсыз, қалжыңдары да ерекше өздеріне тән болмысы бар адамдар 

екендігін көрсетеді. Мақал осындай қасиеттерді бойына терең сіңірген нағыз  Берлиндік 

деген мағынаны білдіреді. Берлин қаласы Шпрее өзенінің бойында орналасқан [3]. 

2.Әдеби фактор: Қазақ мақал-мәтелдері көне заманнан бері келе жатыр. Мысалы, 

Орхон-Енисей жазба ескерткіштерінен кездестіруге болады. XII-XIII ғасырлардан бері бізге 

түрлі мақал-мәтелдер осы күнге бұзылмай сақталып келе жатыр.Сонымен бірге сол жазба 

ескерткіштердің тілінде  келіп жеткен  мақал-мәтелдер де жетерлік. Мысалға айтатын 

болсақ: Орхон жазбаларында: «Бастыны еңкейтіп, тізеліні бүктірген»(«Күлтегін» жырынан), 

«Өлімнен ұят күшті»(«Тоныкөк» жырынан) сияқты мақал-мәтелдерді жолықтыруға болады 

[4]. Әдеби шығармалардағы көптеген тіркестер уақыт өте келе мақал-мәтелдерге 

айналағандығын ағылшын тілінен де байқауға болады. Тіркестердің кейбірі өзінің бастапқы 

түпнұсқасын сақтап қалса, ал кейбіреулері өзгеріске ұшыраған. Мысал келтіре өтсек: Brevity 

is the soul of wit. Бұл Уильям Шекспирдің Гамлет шығармасында кездесетін,  кең таралған 

идиомаларының бірі. Бұл тіркесті сыншылар әр-түрлі түсіндіреді. Алғашқысы, аз сөйлеген 

дұрыс деген мағынаны білдірсе, екінші топ  бұл жердегі "wit", яғни тапқырлық сөзіне ерекше 

мағына береді [5]. Ал келесі неміс мақалдарына тоқталып өтсек, көптеген неміс мақал-

мәтелдері қасиетті жазбалардан алынған. Ал кейбір мақал-мәтелдер әдеби шығармалардан 

халық арасына танылды. Мәселен, кеңінен танымал сөздерге Гетенің "Мария фон Эбнер-

Эшенбах шығармасында: " In dеr Jugеnd lеrnt, іm Аltеr vеrstеht mаn", (жастық шағында олар 

оқиды, қартайғанда түсінеді). Сол сияқты кей мақал-мәтелдерде немістердің сақтығы, өз 

эмоцияларын ұстай алуы сияқты ұлттық мінез-құлық белгілері ашылады. "Ordnung muss sein 
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"(Тәртіп барлық жерде болуы керек") — неміс мақалы. Бұл мақалдың қазақша баламасы 

“Тәртіпке бағынған құл болмайды”. Тәртіп неміс мәдениетін сипаттауда қолданылатын 

негізгі сөздердің бірі. [6].  

3.Діни фактор. Қазақ халқы ислам дінін ұстанғандықтан, оның  ереже-қағидаттары 

күнделікті өмірде өз әсерін тигізетіні рас. Соның негізінде біршама мақал-мәтелдер пайда 

болды дей аламыз. Мысалға, халқымызда «Алладан сұрағанның екі бүйірі шығады, адамнан 

сұрағанның екі көзі шығады»; «Алла деп барсаң, аман келерсің» және тағы да сол сияқты  

мақал-мәтелдер бар.[7]. Ағылшын тіліндегі  бұл бағытта,  мына мақалды мысал ретінде 

келтірсек болады: “A leopard cannot change its spots”.  Бұл дегеніміз, адам өзінің туа біткен 

болмысын өзгерте алмайды деген сөз.  Бұл әдетте адамдар жаман істер жасаса, олар жаман 

адам болып қалады деген болжам ретінде қолданылған. Айтылған мақал Кинг Джеймстің 

нұсқауы, яғни бұл Библияда(Еремия 13:23) кездеседі. “Auf Wolke 7 schweben” неміс 

библиялық әңгімелерден шыққан. Киелі кітапта аспан жеті қабаттан тұрады және ең жоғарғы 

қабатта Құдай періштелермен бірге тұрады делінген. Осы күнге дейін бұл неміс сөзі 

"бақытты өмір сүру” яғни  төбесі көкке жету дегенді білдірген [8]. 

4.Этнонимдік фактор. Ұлттық мәдениеттің басты элементтерінің бірі - ұлт этнонимі. 

Этнос үшін этноним кейде оның белгілі бір қалыптасу, даму жолын өткеннен соң керек 

болады. Қазақ тіліндегі шығу тарихы салт-дәстүрмен байланысты мақалдар өте көп. 

Солардың бірі: «Жасауды алты жастан жинасаң асады, жеті жастан жинасаң жетеді, оннан 

кейіннен жинасаң кемдік етеді»-деген мақалға терең үңілер болсақ, қазақ халқының 

қыздардың жасауына аса зор мән бергенін байқауға болады. Ағылшын тіліндегі мақал-

мәтелдердің шығу тегіне қысқаша сипаттама беріп, олардың пайда болу тарихына тереңірек 

үңіліп көрейік. Мақал-мәтелдердің көпшілігі салт-дәстүр, сенім-нанымға байланысты: 

Ағылшын халықтарында, бай отбасында  дүниеге келген нәрестеге кіндік әке-шешесі күміс 

қасық сыйлыққа беретін дәстүр бар. Бұл дәстүр келешекте бай болсын деген сенімнен 

шыққан. Осыған байланысты “To be born with a silver spoon in one’s mouth”- мақалы пайда 

болған[9]. Неміс тіліндегі мақал-мәтелдер мағынасында әртүрлі дәстүрдің орын алып 

отырғанын да байқауға болады. Мысалы: “Das Urteil ist gesprochen, der Stab ist gebrochen”-

“Үкім айтылды, таяқ сындырылды“; Соңғы, өзгертілмейтін үкім шығарылды деген мағынаны 

береді. Көне заманда өлім жазасына кесілген адамға сот алдында үкім оқып, ағаш таяқты үш 

рет сындырған да жазаланушының алдына тастаған. Бұл сот аяқталды, қылмыскер 

жазаланды деген мағынаны береді[10]. 

5.Әлеуметтік фактор. Мақал-мәтелдердің шығу, даму тарихын қоғам өмірінен, 

әлеуметтік ой-сананың өсуінен бөліп қарауға болмайды. Мақалды тудырушы – еңбекші 

халық. Ол халықтың бірден-бір алтын қазыналы мұрасы болып саналады. Бұл әрине, барлық 

мақалды-мәтелдерді халық шығарды дегенді білдірмейді. Ауыз әдебиеттің басқа түрлері 

сияқты, мақалдар да таптық ой-санадан, түрлі көзқарастан пайда болған. Мақалдарды үстем 

тап та шығарып, оған таптық идеясын қосқан, идеологиялық құрал ретінде санаған. Мысалы, 

“Dаіntіеs оf thе grеаt аrе thе tеаrs оf thе pооr, Kіng gо mаd аnd thе pеоplе suffеr fоr іt, Kіngs hаvе 

lоng аrms, Mіght gоеs bеfоrе rіght”, “Аузы қисық болса да, байдың ұлы сөйлесін”,  “Алтын 

басты әйелден, бақа басты бала артық”, “Құм жиналып тас болмас, құл жиналып бас 

болмас”- деген сияқты мақалдар халықтың арман-тілігіне, көзқарасына мүлдем таңсық, 

сәйкес келмейді. Сондықтан оларды еңбекші халық қабылдамаған[11]. 

Мақал-мәтелдер  халықтың тұрмысына, оның тіршілігіне, өмір сүру ортасына , еңбек-

тәжірибесіне қарай пайда болған. Соған орай оның  тақырыбы көп. Осы ретте мақал-

мәтелдерде қозғалмаған тақырыптар жоқ деуге де болады. Көбінесе мақал-мәтелдер елдің 

тұрмысы мен тіршілігі, салт-дәстүрі, айналысатын шаруашылығы мен кәсібі, қуанышы мен 

қайғысы, келешек ұрпаққа айтатын ақыл-өсиеттеріне байланысты. Қысқаша айтқанда 

халықтың бүкіл өмірі- мақал-мәтелдердің басты тақырыптары болып табылады. Осы 

тақырыптардың ішінде ең күрделі болып халықтың еңбек ету жағдайы болып саналады. Осы 

сияқты мақалдардан халықтың еңбек жағдайындағы көзқарасы, ойларын байқауға болады. 
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Еңбек адамды мақсат-мұратқа жеткізеді және, абырой әкелетін іс екендігі айқын дәлелденіп 

көрсетіледі . 

Қорыта айтатын болсақ, тіл-тілдегі мақал-мәтелдердің өзара сәйкес, мағыналас болуы 

халықтар тұрмысының, болмысының ұқсастығы бар екенін, соған байланысты олардың 

ақыл, ойлау сезім дүниелерінің да сәйкестік бар екендеігін көрсетеді.  Қай елдің болмасын, 

белгілі бір зат немесе құбылыс туралы түсінігі бірдей, тек тілдері әртүрлі. Сонымен бұндай 

жағдайда белгілі бір ұғымды беруге ықпал ететін жеке сөздерді аударып қана қоймай , сол 

компоненттер білдіріп тұрған ойды  жеткізу керек. Ұлттық өз бояуы, ерекшелігі бар мақал-

мәтелдерді сөзбе-сөз аударуға болмайды, себебі, сөзбе - сөз аударғанда түпнұсқа мағынасын 

беру мүмкін емес. Мұндай мақал-мәтелдердің мағынасын дұрыс түсіну үшін олардың ана 

тіліндегі баламасын іздестіру қажет. 
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Аңдатпа: Мақалада екі мемлекет арасындағы көші - қон тарихының әскери-

стратегиялық, саяси-экономикалық, әлеуметтік мақсаттарға әсері туралы егжей-тегжейлі 

пікірлерге сүйене отырып, отандық және ресейлік бұқаралық ақпарат құралдарын талдау мен 

зерттеудің ерекшеліктері мен кемшіліктері ашылады. 

Аннотация: В статье раскрываются особенности и недостатки анализа и 

исследования отечественных и российских средств массовой информации на основе 

детальных мнений о влиянии истории миграции между двумя государствами на военно - 

стратегические, политико-экономические, социальные цели. 
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Әр түрлі саяси-экономикалық реформалар мен науқандар негізінде қазақ жеріне 

келімсектердің жаппай көші-қоны мен мәжбүрлі көші-қондар арқасында Қазақстан көп 

ұлтты халқы бар республикаға айналды. Кеңестік дәуірдегі таптық мәнді ту етіп, ұлттық 

ерекшеліктерді елеусіздендірген мемлекеттік көші-қон саясатының нәтижесінде қазақтарға 

ұлт ретінде құрып кету қаупі төнді. Ұлт азаттық көтерілісті жазалау шараларынан қашқан 

қазақтардың көші-қоны кеңестік дәуірде өршіген қазақтардың сыртқа көші-қонының 

бастамасы болды. Осы дәуірде орын алған саяси-демографиялық катаклизмдердің 

нәтижесіндегі қазақтардың өлім-жітімі мен сыртқа көші-қоны және ең бастысы, қазақ жеріне 

аграрлық, өндірістік, қуғын-сүргіндік көші-қондар толқындары арқасында өзге ұлт 

өкілдерінің келуі тұрғылықты ұлт өздерін тарихи жерінде азшылық  ұлтқа айналдырды. 

[1,№121с.] 

         Алдын-ала деректер бойынша, бүгінгі уақытта ТМД елдерінде 1,8 млн. адам және алыс 

шетелдерде 1,4 млн. адам тұрады. Кейбір деректерде шет елдердегі қазақтардың саны 5 

млн.ға жуықтайды делінеді. Қалай болғанда да, тарихи отанына келуді аңсап, армандап 

жүрген қандастарымыздың санының әлі де көптігі  бізді ойлантады. Оларды елге қабылдап, 

қоғамға кіріктіруіміз керек. 

Террористік шабуылдардан, экстремистік әрекеттерден, көшіп-қонушылардың 

бақылаусыз ағындарынан көрініс тапқан шиеленіскен халықаралық жағдай мемлекеттер 

үкіметтерін көші-қон заңнамасында жақындасуға мәжбүрлейді. Көші - қонды реттеу 

саласындағы Ресейдің Қазақстан Республикасы мен мықты өзара іс - қимылы бар-бұл 

Конфедерация-Кеңес одағы шеңберіндегі ұзақ қатар өмір сүрудің нәтижесі ғана емес. 

Нормативтік-құқықтық базаны талдамалық шолу негізінде посткеңестік кеңістіктегі 

көші-қон шарттарының көпшілігін Ресей Федерациясы Қазақстан Республикасымен 

жасағандығы анықталды. Екі мемлекет арасындағы шарттар жан-жақты сипатта болды: ел 

ішінде еркін жүріп-тұрудан және көшіп-қонушылардың құқықтарын қорғаудан бастап, 

босқындар үшін мүлкін жоғалтудан болған залалды өтеуге дейін екен. Ресей-Қазақстан 

Көші-қон ынтымақтастығы 1991 жылы Ресей мен Қазақстан аумағындағы ұлттардың 

құқықтарын қорғау жөніндегі міндеттемеден басталатыны анықталды. [2, 22 б.] 

1991 жылдан бастап бірқатар көші-қон заңдарын талдау негізінде посткеңестік 

кеңістіктегі Ресей-Қазақстан көші-қон қатынастарының генезисінің толыққанды көрінісі 

ұсынылды. Нормативтік-құқықтық базаны талдауға сәйкес, екі мемлекеттің көші-қоны өзара 

іс-қимылы өте жемісті болды және болып қала береді. Нәтижесінде ондаған екі жақты 

шарттар, соның ішінде көші-қон ынтымақтастығы туралы Ресей-Қазақстан шарттары 

негізіндегі көпжақты шарттар болды. 

Көші-қон саясаты бүгінгі күні Халықаралық қатынастардың маңызды бөлігі болып 

табылады. Соңғы жылдары террористік шабуылдар, Африка мемлекеттері мен Сириядан 

Еуропаға босқындардың жаппай ағындары бұл өзара әрекеттесуді күшейтті. Көші-қонды 

реттеу саласындағы Ресей Қазақстан Республикасымен ең күшті өзара іс - қимылы бар 

шығар, бұл Конфедерация-Кеңес одағы шеңберіндегі ұзақ уақыт жұмыс істеудің нәтижесі 

ғана емес. 

Сонымен, өзекті көші-қон мәселесін шешу бойынша Ресей Федерациясының ең 

қарқынды ынтымақтастығы Қазақстанмен туындайды. Әрине, бірінші кезекте, мемлекеттік 

шекарада, ұзындығы 6846км. Қазақстан Республикасымен шекараға 12 субъект: Астрахань, 
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Волгоград, Саратов, Самара, Орынбор, Челябинск, Қорған, Түмен, Омбы және Новосибирск 

облыстары, сондай-ақ Алтай өлкесі мен Алтай Республикасы қосылады [3, 6 б.]. 

 2013 жылы «Халықтың көші-қоны туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 

өзгертулер енгізуге мәжбүр етті. Осы Заңға сәйкес, қандас мәртебесі   этникалық қазақтарға 

тек Қазақстан Республикасының Үкіметі  айқындаған өңірлерге қоныстанған қандастарға 

ғана берілетін болды. Этникалық қазақтар барған еліміздің қалған  өңірлерлерінде оларға 

қандас мәртебесі берілмеді. Тұруға ықтиярхат алу үшін олар өз төлем қабілеттілігін растауға 

тиіс болды (бұл ретте, отбасының әр мүшесіне екінші деңгейдегі банктерге шамамен 2,5 

млн.теңге орналастыру міндеттелді). Қандастардың азаматтық алу құқығы қандас мәртебесін 

алғаннан кейін 4 жылдан кейін туындайтын болды. Сондай-ақ қандастардың көшіп келу 

квотасы және тиісті әлеуметтік төлемдер алынып тасталды. 

         Алайда, Заңның орындалысының әкелетін салдарына, күтілетін нәтижелеріне терең 

сараптама, жан-жақты талдау жасалмай қабылдаған заңнама шет елдерден келетін 

қандастарымыздың көші-қонын күрт баяулатты. 

         Бұл жағдайға байланысты Елбасымыз тікелей тапсырма беріп, Үкіметтен  этникалық 

қазақтардың тарихи отанына оралуын ынталандыруға бағытталған этникалық көші-қон 

саясатын жетілдіруді талап етті. Нәтижесінде, қайтадан көші-қоны туралы Заңға өзгерістер 

мен толықтырулар енгізілетін заң жобасы дайындалып, ол ағымдағы жылдың басында 

Парламент Мәжілісіне келіп түсті. 

         Заң жобасын жан-жақты қарау  және осы саладағы қордаланған проблемалық 

мәселелерді осы Заң аясында шешу үшін 43 адамнан тұратын жұмыс тобы құрылып, оның 

құрамына депутаттар, мемлекетттік органдардың – Сыртқы істер, Ішкі істер, Әділет,  

Денсаулық және әлеуметтік даму Министрліктерінің, Ұлттық қауіпсіздік Комитетінің, 

қандастарды біріктіретін үкіметтік емес ұйымдардың, халықаралық көші-қон ұйымының 

өкілдері және тағы басқа жауапты қызметкерлер кіргізілді. 

 Заң жобасын қарау барысында Әлеуметтік-мәдени даму Комитетінің 2 кеңейтілген 

отырысы, жұмыс тобының 17 отырысы өткізіліп, депутаттар тарапынан 200-ден астам 

ұсыныстар мен толықтырулар келіп түсті. Олар бойынша жұмыс тобының отырыстарында 

тиісті шешімдер қабылданды. 

 Заң жобасы Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінде екі оқылымда 

қабылданып, Парламент Сенатына қарауға ұсынылды. 

 Заң жобасымен бүгінгі күні шет елдердегі қандастарымыздың Қазақстан 

Республикасының азаматтығын алуда, визаны ұзартуда туындап отырған бірқатар мәселелер 

шешімін тапты. 

 Атап айтқанда, ендігі жерде этникалық қазақтар қоныстанған өңіріне қарамастан 

қандас мәртебесін ала алады, сондай-ақ, олар Қазақстан Республикасының азаматтығын 

тұрғылықты тұруға рұхсат алғаннан кейін 1 жыл мерзімде,  өтініш берген күннен бастап 3 ай 

ішінде жеңілдетілген тәртіппен  ала алатын болды. Бұрын олар Қазақстанда  4 жыл тұрақты 

тұруға міндетті болатын. 

 Сол сияқты,  Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға ықтиярхат алу үшін 

этникалық қазақтардан өзінің төлем қабілетін растау да талап етілмейтін болды . 

  Ал, қандастар  Үкімет белгілеген өңірлерге қоныстанған жағдайда жұмыспен қамту 

бойынша шаралар шеңберінде, оларға көлік шығындарын өтейтін ( отбасы иесіне 50 айлық 

есептік көрсеткіш  мөлшерінде, әрбір жан ұя мүшесіне 35 АЕК мөлшерінде ), қызметтік 

тұрғын үй немесе жатақханадан бөлме беруді құрайтын әлеуметтік пакет көзделуде. Сондай-

ақ, еліміздің бір өңірінен Үкімет айқындаған екінші өңірге қоныстанған қандастардың да 

әлеуметтік қолдауды алуға мүмкіндігі болады. Сонымен қоса, алғашқы қоныстанған өңірден 

5 жыл мерзімнен бұрын қоныс аударып кеткендердің алған көмектерін қайтару міндеттері 

қарастырылған. 

 Сонымен қатар, Заң жобасына депутаттар тарапынан кейбір проблемалық  

мәселелерді шешуге бағытталған   түзетулер енгізіліп, олар Мәжілістің жалпы отырысында 
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бір ауыздан қабылданды: шет елдердегі  дарынды этникалық қазақ жастарының келуін және 

Қазақстан азаматтығын алуын ынталандыру мақсатында Қазақстандағы жоғарғы оқу 

орындарында оқитын этникалық қазақ студенттеріне жеңілдетілген тәртіппен Қазақстан 

Республикасының азаматтығын алу құқығын беру көзделді; 

 Қазақстан Республикасында тұратын қандастар мен шетелдіктерге визаны ұзарту 

мәселесін жеңілдететін, яғни визаны ішкі істер органдары арқылы ұзартуға мүмкіншілік 

беретін нормалар қабылданды, бұрын 3 ай сайын визаны ұзарту үшін қандастарымыз 

шыққан мемлекеттеріне барып қана ұзарта алатын еді; 

 Отбасын  біріктіру мақсатында шетелдерде тұратын этникалық қазақтардың 

арасындағы туыстарын Қазақстан Республикасына қоныстандыру үшін азаматтардың 

шақыртуларын қарайтын және куаландыратын құзіретті жергілікті атқарушы органдарға 

беру туралы нормалар қабылданды; 

 Қандастардың Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға арналған рұхсатты алу 

кезіндегі қиындықтар туғызып келген кейбір кедергілер жеңілдетілді, атап айтқанда бұрын 

тек бір құқық бұзушылық болған жағдайда рұхсат берілмесе, заң жобасымен бірнеше рет 

құқық бұзушылық болған жағдайда ғана рұхсат берілмейтін норма алынды; 

 Қандастардың Қазақстан азаматтығын алғанға дейін жеке сәйкестендіру номерлерінің 

(ЖСН) болмауынан балаларын мектепке, бала-бақшаға орналастыруда, емхана, 

ауруханаларда тіркеліп емделуде, зейнетақы жарналарын және әлеуметтік төлемдерді 

аударуда қиындықтардың болуына байланысты, осы заң жобасымен бұндай жеке 

сәйкестендіру номері қандас  мәртебесін алғаннан бастап берілетін болып белгіленді, яғни 

қандас куәлігі жеке сәйкестендіру нөмері бар құжаттардың тізбесіне енгізілді; 

 Қандастарға қызметтік немесе жеке тұрғын үйі болмаған кезде қандастарды бейімдеу 

және ықпалдастыру орталықтарында, білім беру мекемелерінің жатақханаларында уақытша 

тіркелу құқығын беру туралы түзету қабылданды. [4, №4с.] 

 2013 жылмен салыстырғанда 2014 жылы Қазақстанға шеттен көшіп келуші этникалық 

қазақтар азайғанын денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі де растайды. 

 Министрліктің Азаттыққа берген мәліметіне қарағанда, Қазақстанға 2013 жылдың 9 

айында – 21949 адам көшіп келген, ал 2014 жылы 9 айда бұл көрсеткіш 7468 адам (немесе 

3490 отбасы) болған. 

2014 жылдың алғашқы тоқсанында 3887 адам (1947 отбасы), екінші тоқсанында 3377 адам 

(1457 отбасы) келген. Ал үшінші тоқсанда көшіп келушілердің саны 204 адам (86 отбасы) 

болып азайған, – дейді осы министрліктің еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті 

этникалық және ішкі көші-қонды реттеу басқармасының бастығы Марат Тоқсанбаев. 

 Марат Тоқсанбаев 2014 жылы сырттан қоныс аударушы этникалық қазақтардың күрт 

азайып кетуіне 2013 жылы қабылданған көші-қон туралы заңдағы («Қазақстан 

Республикасының кейбір заң актілеріне еңбек миграциясы мәселелері бойынша түзетулер 

мен толықтырулар енгізу туралы» заң) өзгерістер себеп болғанын айтады. 

 2013 жылы қайта қабылданған заңдағы өзгерістер шетелдегі қазақтардың көшіп 

келуіне кері әсерін тигізді. Заңдағы өзгерістер бойынша, көшіп келгеннен кейін алдымен 

ықтиярхат алуы керек. Сосын барып тұрақты тіркеуге тұрып, оралман мәртебесін алады. Ал 

азаматтық төрт жылдан кейін бір-ақ беріледі. Заңдағы осы секілді өзгерістер қазақ көшінің 

азаюына себеп болды, – дейді этникалық және ішкі көші-қонды реттеу басқармасының 

бастығы Марат Тоқсанбаев. 

 Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі өкілі айтқан, 2013 жылдың 

соңында қабылданған заңда оралмандарға бұрынғыдай квота бермей, оның орнына үй 

салуға, шаруашылықпен шұғылдануға жер учаскесі таратылатыны, тұрғын-үй құрылыс банкі 

арқылы оңайлатылған кредит беретіні жайлы жазылған. Заңда Қазақстанға көшіп келген 

этникалық қазақтарға азаматтықты төрт жылдан соң беру туралы (басқа мигранттар 

азаматтықты бес жылда алады – ред.) да айтылған. Көптеген оралмандар әсіресе осы соңғы 

талапқа наразы болған. 

https://www.azattyq.org/a/25197388.html
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 Қазақстан үкіметі бұл заңнан кейін 2014 жылы наурыздың 20-сында «Оралмандарды 

жайғастыру өңірлерін айқындау туралы» деп аталатын 248-қаулысын шығарған. Ол қаулыға 

сәйкес көшіп келушілерді жеті облыс қана (Ақмола, Атырау, Батыс Қазақстан, Қостанай, 

Павлодар, Солтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан) қабылдауға тиіс болған, басқа 

облыстарға қоныс аударушыларға оралман мәртебесі берілмейтіні айтылған. Билік өкілдері 

бұл заңды оралмандарды жұмыс және баспанамен қамтамасыз ету жайын ойлай отырып 

қабылдағандарын, ол өңірде бес жыл тұрған соң оралманның өз еркі өзінде екенін айтқан. 

 Бірақ үкімет 2014 жылы шілденің 8-і күні қабылдаған 783-қаулы елдегі 14 облыстың 

бәрі де оралман қабылдай алатынын жариялаған. Ол қаулы оралмандарға арнайы жағдай 

жасайтын өңірлерді үкімет айқындайтынын, ол өңірлерге келген оралмандардың жол 

шығыны өтелетінін және қызметтік баспанамен қамтамасыз етілетінін мәлім еткен. Бұл 

қаулы жарияланған кезде Азаттыққа сұхбат берген көші-қон комитеті өкілі «оралмандардың 

енді азаматтық алуды төрт жыл күтпейтінін, алты айдың ішінде Қазақстан азаматтығын ала 

алатынын» мәлімдеген. [5] 
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    Аңдатпа 

 Мақалада қазақстандық ғалым-педагогтардың зерттеулеріндегі еліміздегі қоғамдық 

формацияның белсенді түрлену процесі және жалпыадамзаттық құндылықтар 

басымдығының күшеюіне сәйкес жаңа типті ойлауды ізгілендіру туралы білімдер мен 

ондағы гуманистік құндылықтар зерттелді. 

            Аннотация 

 В статье изучены труды казахстанских ученых-педагогов по формированию 

гуманистического воспитания учащихся. По результатам исследования выявлены 

возможности применения их в учебно-воспитательном процессе. 

Summary 

The research studied and selected major areas of humanistic education of young people, 

taking into account the international and domestic experience. On the basis of the comparative 

analysis has revealed methodological and methodical bases humanization of primary education.  

 

ХХІ ғасырда өркениетті дамудың талабы – қоғамды ізгілендіру, яғни әлеуметтік 

қатынастарды ұйымдастырудың тиімді нысандарына қол жеткізуіне байланысты болып 

отыр. Ізгілендіру мақсатына жету құралы – зиялылықты қалыптастыруды, сезім, көңіл-күй 

https://www.azattyq.org/a/25318039.html
https://www.azattyq.org/a/25461603.html
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мәдениетін тәрбиелеуді, өмірлік құндылықтар мен бағдарлардың белгілі бір жүйесін 

орнықтыруды көздейтін сан қырлы процесс – гуманитарландыру болып табылады. Өйткені 

біз ертеңгі күні өзіміз қалыптастыратын қоғамда өмір сүретін боламыз, сол себепті болашақ 

балаларымыз гуманистік көзқараста тәрбиеленгені тиімді болмақ. 

Осыған қатысты Қазақстан Республикасында гуманитарлық білім беру 

тұжырымдамасы: “Қоғамды гуманитарландыру – ХХІ ғасырдың табалдыры-ғындағы 

өркениетті дамудың талабы” – деп, айырықша назарға алынып отыр. Мұнда осы мақсатқа 

жету үшін өмірлік құндылықтар мен бағдарламалардың сындарлы жүйесін орнықтыру 

қажеттігіне көңіл аударылады. Ол үшін бүкіл тәлім-тәрбие, білім беру және мәдениет 

кешенін тәрбие ісіне тұтастай жұмылдыра отырып, жүзеге асыру міндетін орындаудың 

қажеттілігі көрсетіледі[3]. 

Соңғы жылдары қазақстандық педагогика ғылымы халық педаго-гикасының ұрпақ 

тәрбиесіндегі озат тәжірибелерін гуманистік тәрбие беру мақсатында зерттеп және қолданып 

жүргені белгілі. Жас ұрпақтың адамгершілік тәрбиесінің гуманистік мазмұны мен ізгіліктік 

компоненттерін анықтауда және халық педагогикасының бай мұраларын, рухани 

құндылықтарын оқу-тәрбие процесіне енгізуде қазақстандық педагогтар: А.А.Бейсенбаева, 

К.К.Жампеисова, К.Жарықбаев, З.Әбілова, Ә.Табылдиев, Қ.Бөлеев, Ж.Асанов, 

К.Ж.Кожахметова, С.А.Ұзақбаева, т.б. үлкен үлес қосқанын жақсы білеміз[3].  

Қазіргі кезеңде Қазақстан Республикасында жас ұрпақтың тәрбие жүйесін ізгілендіру 

мақсатында көптеген зерттеу жұмыстары орындалуда. Атап айтқанда, оқушылардың, 

білімгерлердің гуманистік қөзқарасын қалыптастырудың бүгінгі күйі болашағы туралы 

Е.З.Батталханов, Г.Жылқыбекова, С.Қожаева, М.Ералиева, Г.Нұрғалиева, Х.Рақымбекова, 

Ғ.Серікбаев, Р.Дабылтаева, т. б. зерттеулер жүргізіп, алынған нәтижелерді оқу-тәрбие 

процесіне енгізуде[6,7]. 

Аталған зерттеулерде қазіргі педагогикалық парадигма болып саналатын - тұлғаны 

дамытудың ең тиімді жолы тәрбие жұмысының мазмұнын ізгілендіру деген тқжырымдама 

негізге алынған. 

«Адамға қалай болса, қашан болса, пайда келтіретін ой мен іс – ізгілік деп аталады. 

Ізгілікке ұмтылу, жауыздықтан безу адамның жаратылысының өзінде бар нәрсе» - деп М. 

Жұмабаев ағамыз айтқандай жас ұрпақтың бойына ізгілік сезімін ояту бұл ұстаздар 

қауымының алдында тұрған үлкен міндет деп ойлаймыз. Ізгілік арқылы біз оқушыларға 

жаманнан жиреніп, жақсыдан үйренуге тәрбиелейміз. Баланы тәрбиелейтін ұстаздар қауымы 

болғандықтан, балаларға ізгі ісін көрсете біліп, ізгі сөздер айтуға тәрбиелеу қажет, себебі, 

сол бір ізгі сөздің артында балаларда үлкенді сыйлау мен құрметтеу арқылы баланың 

бойында адамгершілік, ізгілік қасиеттері дамиды. Барша кезеңдері педагогтар қауымы 

гуманистік тәрбиемен дүниені қайта жасау үмітін ешбір жоғалтқан емес. Егер барлық 

адамдар қайырымды, адал, әділетті болған жағдайда, олар арасындағы дау-дамай өршімей, 

соғыс, қақтығыс, қарсы тұру, себептері әлдеқашан жойылған болар еді. Бірақ бұл үшін 

адамның өзін өзгерту қажет. Мұның бірден-бір жолы – тәрбие. Бүгінгі заман бағытын 

жұмсартып, бала пайдасына орай гуманистік тәрбиеге бет бұрады. Бірақ мектепті ізгілендіру 

істері әлі орнына қойған жоқ, бұл бағыттағы ұнамды істер жүргізілуде[4]. 

Сол себепті, бүгінгі күні жас ұрпақтың ізгілікті тәрбиесін қалыптастыруда 

қазақстандық педагогтардың ой-пікірлерін пайдалану мүмкіндіктерін зерттеу проблемасы 

туындап отыр. Осы тұрғыдан біз, қазақстандық ғалым-педагогтардың ғылыми-зерттеу 

жұмыстарына педагогикалық талдау жасап, олардың ғылыми және әдістемелік жетекші 

ұстанымдарын зерттеу мен  анықтауды және зерттеу нәтижесін баяндауды қолға алдық. Енді 

негізгі мазмұнға көшіп, зерттеуші ғалымдардың еңбектеріне талдау жасап, олардағы 

ізгіліктік тәрбиені оқу-тәрбие процесіне ендіру және жас ұрпақ тәрбиесіне табысты ықпал 

ету мүмкіндіктерін көрсетеміз.  
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Г.Нұрғалиеваның  «Оқушылардың құндылықтың бағдар жүйесін көре білу – 

мұғалімнің маңызды қасиеті, ол сонда ғана оқушылардың құндылық бағдарының 

интегралдық жеке тұлғалық деңгейде қалыптасуын қамтамасыз ете алады, соның 

нәтижесінде дамудың танымдық, іс-әрекеттік және мотивациялық салаларының бірлігімен 

өзара үйлесімділігін сипаттай алады десе, ізгіліктік туралы зерттеу еңбектерінде С.Қожаева 

«Оқу тәрбие үрдісінде ізгілік – адамгершілік, әдеп қасиеттерін қамтитын жиынтық, адамның 

жеке тұлғалық бейнесін сапалы көрсеткіші, қоғамның, тіршіліктің дамуымен, жалпы 

адамзаттық құндылықтардың өзекті тірегі, негізгі бастауы» ізгіліктік тәрбиенің басты 

көрсеткіштеріне көңіл аударады.  

Ғалым-педагог Г.Т.Жылқыбекова «Жоғары оқу орындарында педагогика пәнін оқыту 

барысын жан-жақты зерттеу нәтижесінде студенттердің гуманистік көзқарасын, 

дүниетанымын қалыптастыратын халық педагогикасының рухани-ізгіліктік элементтерін 

енгізу қажеттігі мен оларды оқу-тәрбие процесіне енгізу мүмкіндіктерінің арнайы 

зерттелмеуі; гуманистік көзқарас қалыптастыру мазмұнының ғылыми-теориялық тұрғыдан 

негізделмеуі мен оның рухани-ізгіліктік құндылықтарының кең қолданылмауы арасында 

түбегейлі қарама-қайшылық орын алып отыр» деп ЖОО гуманистік тәрбие жаңарту 

мүмкіндіктерінің мазмұнына тоқталады. 

Атақты ғалым А.А.Бейсенбаева тарихи құбылыс ретінде гуманизм қоғам талабына сай 

тың мазмұнға ие болатындығын көрсетеді. Сонымен бірге, ол тәлім-тәрбие тарихында 

гуманизмнің абстрактылы және шындық типтеріне де нақты анықтама береді. Ал 

Г.Шолпанқұлова гумандық қарым-қатынас ұғымын анықтай отырып, оның құрылымдық 

бөліктерін көрсетіп, оларға гумандық қасиеттерді шынайы, жалған және гумандыққа жат 

қасиеттер деп топтастырса, В.А.Кәріпжанова өз диссертациялық жұмысында гумандық 

сенімділікті қалыптастыру мәселелерін және оның құрылымдық компоненттерін анықтайды 

Гумандық қасиеттердің қалыптастыру мәселесін әлеуметтік педагогика саласымен 

тығыз байланыста шешуді қарастыруда қомақты еңбек етуші ғалымдардың. бірі - 

Қ.Т.Әтемова бұл мәселеленің жүрек, ақыл, қайратқа қатысты қасиеттерін жіктеп көрсеткен. 

Ал философ Д.Кішібеков ізгігіктік тәрбиенің кісілік қасиеттерін қалыптастырудың деңгейлік 

өлшемдеріне басты назар аударуды ұсынады.  

Сонымен жоғарыдағы зерттеушілердің гумандылық қасиеттерді қалыптастыру 

мәселелеріне байланысты ой-пікірлерін қорыта айтсақ: а) ізгілік адамның іс-әрекет, ақыл-

ойының дұрыс бағытталуындағы жетекші мотив болуы тиіс; жеке адам, қоғам, тіпті бүкіл 

адамзат қоғамының даму келешегі де осы ізгілік, гумандылық тәрбиесінің бағыттаушы 

күшіне байланысты екендігі негзгі бағыт болуы аса маңызды. 

Осы зерттеу айқындаған тұжырымға сәйкес біз гуманистік тәрбие және көзқарас 

ұғымдарына, олардан туындайтын басқа да түсініктерге философиялық білімдерге 

негізделген, жаңа педагогикалық парадигмалар қажеттіліктерін өтейтін анықтамалар беруге 

тырыстық. Онда: «Гумандылық – тарихи алмасатын адами көзқарастар жүйесі, рухани 

құндылықтарды жеке тұлға ретінде мойындаушы, оның бостандыққа, бақытқа, дамуы мен 

өзіндік қабілетті көрсету құқығы, адам игілігі әлеуметтік институттардың қызметтік бағалау 

белгісімен есептелетін, ал теңдік, әділеттілік, адамгершілік принциптері адамдар арасындағы 

көңілдің тілектелген нормасы болып табылады» - делінген [2].  

Яғни, осы зерттеулерде қазіргі кезеңдегі «білімді адам» (білім, білік, дағдыны 

меңгерген) парадигмасының «өмірлік іс-әрекеттерге дайындалған адам» парадигмасына 

ауысуда, яғни белсенді, шығармашылық ой-санасы қалыптасқан, өзін-өзі дамытатын, 

интеллектуал-дық тұрғыда өзін жетілдіретін адамның қалыптасуы болып табылады деген 

ұстаным басымдық көрсетеді және бұл ұстанымға сәйкес, еліміздегі аксиологиялық 

педагогика саласы рухани құндылықгардың бір сәтте, өздігінен пайда болмайтындығын және 

олардың кез келген қоғамдағы әлеуметтік, саяси, экономикалық қатынастарға туралы 

байланысты екендігіне ерекше назар аударылған.  
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Осы тұжырымның негізінде еліміздегі аксиологиялық педагогика саласы рухани 

құндылықгардың бір сәтте, өздігінен пайда болмайтындығын және олардың кез келген 

қоғамдағы әлеуметтік, саяси, экономикалық қатынастарға туралы байланысты екендігіне 

ерекше назар аударуымыз аса маңызды екенідігіне назар аудару басты міндет болып 

табылады. Мысалы, ортағасырлық ойшыл Жүсіп Баласағұнидың «Құтты білік» шығармасы 

негізінен тәрбие дастан болғандықтан, оның өне бойын тарихи қалыптасқан қоғамдық сана 

түрінде адам тәрбиесіне қажетті педагогикалық құндылықтар жүйесі алып жатыр. Жас 

жеткіншектерді аға ұрпақ жинақтаған әлеуметтік іс-тәжірибесіне міндетті түрде үйрету 

секілді педагогика ғылымының негізгі зандарына сүйене отырып, «Құтты біліктегі» рухани 

құндылықгарға және жетекші педагогикалық идеяларға байланысты біз мынандай 

қорытынды түйдік: кез келген ұрпақты педагогтар ата-бабадан мұра болып келе жатқан 

мәдени құндылықгарды өз бойына сіңіріп қана қоймай, әркайсысы өз заманына сай жаңа 

рухани және материалдық құндылықтарды жасай алатындай дәрежеге жеткізе тәрбиелеу 

керек[5]. 

Соңғы уақытта жүргізілген зерттеу жұмыстары ізгіліктік тәрбие мазмұнын қайта 

қарастыруда бүкіл адамзатқа тән адами құндылықгардың ішінен он рухани құндылық 

іріктелініп алынып, олар педагогикалық тұрғыдан жүйеленген: адам, оның өмірі, жеке тұлға; 

имандылық, ізгілік, руханилық; тектілік, парасаттылық, кісілік; оқу-білім, ақыл, даналық; 

әділдік, әділ заң; байлык, дәулет, құт; қанағат, ынсап, тәубешілдік; жомарт жүрек; тіл өнері, 

сөз шеберлігі; ел басқару өнері, билік секілді құндылықтарды оқушы санасында тұрақты 

қалыптастыру қызметін жүзеге асыруды дұрыс деп өз тұжырымдарын жүйелеген  жән олар 

түгел болмаса да халқымыздың рухани құндылықтарының жеке тұлға дамытуда, оның 

жетілген, ізгі ниетті, толық адам  сипатын беруге жеткілікті екендігін көрсетеді[6]. 

 Сонымен бірге, біз өз зерттеуімізде  жоғарыда қарастырылған жұмыстарда 

қазақстанда оқушылардың ізгіліктік тәрбиесін қалыптастыру мәселесінің терең 

зерттелмегенін аңғардық. Яғни жас ұрпақтың ізгіліктік тәрбиесін қалыптастыру мәселесінің 

өзектілігі мен оның жас ұрпақтың жас ерекшеліктері арасындағы байланыстың толық 

қанағаттандырылмайтыны белгілі бір педагогикалық қайшылықты тудырып отыр. 

 Өйткені, бүгінгі жаңа қазақстандық қоғамда болып жатқан терең әлеуметтік-

экономикалық өзгерістер білім дамуына жаңа ықпалдарды талап етуде, сондықтан 

қалыптасқан әдіснама мен педагогика ғылымының парадигмаларын өзгертуді қажет деп 

санаймыз. Білім беруді дамыту концепциясы тек қана білімнің теориялық ұстанымдарының 

жаңартылуына бағытталған, ал реформаның негізгі талаптарына жауап бере алмауда. Сол 

себепті, Қазақстан Республикасының 2021-2025 жылдар аралығында білім беруді дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасына сәйкес білім берудің әрбір кезеңдеріне білім жүйелерінің 

жетілген жаңа үлгілерін енгізу міндеттелді, оның ішінде, гуманитарлық тәрбие 

парадигмасына және оның ізгіліктік мазмұнына  айрықша назар аударылып отыр[1]. 

 Сонымен, Қазақстандық педагогтардың ізгіліктік тәрбие туралы ой пікірлеріне 

сүйенген біздің зерттеулеріміздің нәтижелілігі қазақ халқының ізгіліктік тәрбиесінің 

потенциалының жоғарылылығын дәлелдейді деп қорытындылауға мүмкіндік береді.  
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ҚЕҢЕС ҮКІМЕТІНІҢ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ДІН САЯСАТЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

Шакирбаева И.Т - аға оқытушы, Халықаралық Тараз инновациялық 

институты. 

 

Аңдатпа. Мақалада Кеңестік дін саясатының, соның ішінде дінге қарсы жүргізілген 

күштеу саясатының зерттелуінің мәселелерін қарастыра отырып тарихи білімдердің кеңеюі 

мен жаңа деректер тобының ғылыми айналымға енуі нәтижесінде отандық зерттеушілердің 

кеңестік дін мәселесі туралы қалыптасқан пікірлерлер қарастырылады.   

Кілтті сөздер: Дін, билік, идеология,  атеистік саясат, идеология. 

Аннотация. В статье рассматривается изучение советской религиозной политики, в 

том числе политики принуждения к религии, а также рассматриваются взгляды 

отечественных исследователей на проблему советской религии в результате расширения 

исторических знаний и введения нового набора данных. 

Ключевые слова: Религия, власть, идеология, атеистическая политика, идеология. 

Abstract. The article examines the study of Soviet religious policy, including the policy of 

coercion to religion, and also examines the views of domestic researchers on the problem of Soviet 

religion as a result of expanding historical knowledge and introducing a new data set. 

Key words: Religion, power, ideology, atheistic policy, ideology. 

 

XX ғасыр басында билік басына келген Кеңес үкіметімен бірге коммунистік 

идеология қоғамның барлық саласын қамти бастады. Сондай салалардың бірі рухани 

қазынамыз да тоталитарлық билік каһарынан тыс қалмады. Ғасырлар бойы қалыптасқан 

дәстүрлі рухани құндылықтарымыз коммунистік «құндылықтармен», яғни идеологиямен 

ауыстырыла бастады. Мәдениет, дін, діл, тіл түгел дерлік коммунистік қалыпқа салынып 

өзгертіле бастады. 

Әкімшіл- әміршіл жүйе әдебиетте, өнерде, рухани мәдениеттегі ұлттық көрінівстерге 

қысым жасап, тиып отырды. Кеңес өкіметі тарапынан кеңестік империяның орыс емес 

ұлттарының дәстүрлі мәдениеті мен рухани мұраларын түп тамырымен жоюға бағытталған 

көлемді саясат жүргізілді. Сол саясат шырмауында қалған рухани құндылықтарымыздың 

маңызды элементі- дін болды. Большевиктер пікірі бойынша дін қоғамның революциялық 

жаңаруына кедергі келтіруші, сенушілер санасында құлдық табынушылықты, қанаушы 

ортаға қатысты шыдамдылық пен бағыныштылықты қалыптастырушы элемент болған. 

Партия көсемдері атеистік саясаттың принциптерін қалыптастыра келе оны «халыққа 

арналған опиум» ретінде таныған. 

Қеңестік дін саясатының кейбір қырларын ашудың, тарихи зерттеудің бір бағыты мәселенің 

зерттелу деңгейін анықтаудың маңызы зор. Әсіресе, кеңестік билік тұсындағы дінге қарсы 

жасалған күштеу саясатының сипаты мен маңызының көрсеткен еңбектерді талдау 

қажеттілігі туып отыр. 

Дін мәселесіне қатысты, дәлірек айтар болсақ дінге қарсы сипаттағы әдебиеттерді 

жариялауға мүдделі болған Кеңес үкіметінің билігі тұсында, әсіресе, шамамен 1926-1939 

жылдар аралығында-ақ 300-ге жуық атеистік бағыттағы, үгіт-насихаттық сипаттағы еңбектер 
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жарық көрген. Бұл тек бір Ұлттық кітапхана қорында сақталғандары ғана. Аталмыш 

еңбектердің көлемі шағын болғанмен, ішкі мазмұны діннің пайдасыздығын,тиімсіздігін, ең 

бастысы зияндығын дәріптеген шығармаларға толы болған. Тіпті 90 жылдарға дейінгі 

аралықта жарық көрген зерттеу еңбектерінің өзінде дінге қарсы бір жақты баға беріліп, 

таптық көзқарас тұрғысынан шыға алмаған. 

Кеңес өкіметі қазан төңкерісінен кейін орнағанымен идеологиялық жұмыстардың 

бастаулары сонау ХХ ғасыр басынан бастау алатындығын мәлім. Оған дәлел ретінде, 

жұмысшы партиясы саясатының дінге байланысты негізгі принциптерінің партия көсемі 

В.И.Лениннің 1905 жылы жазылған «Социализм және дін» деген шығармасында-ақ 

қарастырылып қойғандығын атап көрсетуге болады. Онда: «дін рухани қанаудың құралы. Ол 

әлеуметтік теңсіздік пен қаналғантаптың шарасыздығынан  туындайды» [1, 52 б.]- деп 

бағаланып, дінге қарсы күрестің қажеттілігін де осыдан шығарған. Ал ол күрес жолының да- 

«таптық күрес» екені анық көрсетілген. Сонымен қатар, В.И.Ленин ар-ұят бостандығын 

ешқандай дінге бас ұрмау идеясымен сәйкестендірген. 

Ал, коммунистік партияның дінге қатысты ұстанымдары партия бағдарламасында 

арнайы қарастырылып, кейінгі кезде партия конференциялары барысында шешімін тауып 

отырғандығы мұрағат құжаттары дәлелдеп бере алады. Партия бағдарламасының діни 

қатынастар саласындағы пунктінде былайша белгіленген: «бүгінде партия діннің 

мемлекеттен бөлінгенін қанағат тұтпайды. Партия қанаушы тап пен діни насихат ұйымдары 

арасындағы байланысты толық үзуге және жұмысшы таптың діни қағидалардан азат етуге 

тырысады. Ол үшін кең көлемде ғылыми-ағл үшін кең көлемде ғылыми-ағартушылық және 

дінге қарсы үгіт-насихат жұмыстарын ұйымдастырады» [1, 68 б.].  

Жалпы алғанда, большевиктік партия пікірінше дін қанаушы таптың рухани құралы 

болғандығын, сондықтан ол теңсіздікті, жеке меншікті адамды адамның қанауын ақтап 

отырады, халықты қанаушылыққа төзуге шақырады, құлдық психологияны тәрбиелеуші 

болатындығы тұжырымы халық санасына тереңдете енгізіле бастады. 

Қазақстанда аталмыш мәселе төңірегіндегі алғашқы тарихи зерттеулердің тек 90-шы 

жылдардың екінші жартысында ғана жарық көргенін көреміз. Тәуелсіздік жылдары аталмыш 

мәселе төңірегінде зерттеу жүргізіп жүрген ғалымдарішінен Л.Тасмағамбетовты ерекше 

атауға болады. Зерттеуші, Кеңес үкіметінің дінді жоққа шығаруға бағытталған саясатының 

теориялық негіздері талданып, кеңес өкіметінің Қазақстанда 20-шы жылдары исламға 

қарасты жүргізген саясаты, оның мазмұны,сипаты және ерекшеліктері баяндалған. Соның 

ішінде, мемлекеттен шіркеуді бөлу әрекеті және бұл істің республикадағы ислам діні 

жағдайна тигізген әсері, мектептен шіркеуді бөлу саясаты және ислам; дінге қарсы үгіт 

насихат жұмыстарының өту барысы, ислам дінінің елімізде 20-шы жылдардағы дамуындағы 

заңдылықтар мен ерекшеліктері жеке мәселе ретінде арнайы талданған. Әсіресе, 20-30 

жылдар мемлекеттің дінге қарсы жүргізіп отырған саясатының өршіге түсуі және оның 

нәтижесінде еліміздегі ислам және басқа діндердің шеккен зардаптары тұжырымдары 

маңызды болып табылады. 

Сонымен қатар, 30-шы жылдары Қазақстанда исламға қарсы мемлекет тарапынан 

жүргізілген саясаттың өзгешеліктері осы саясатты жүзеге асыру үшін дүниеге келтірілген 

мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардың жұмысын сараптау арқылы айқындалған. 

«Социализмді орнықтыру жолындағы негізгі кедергілерінің бірі дін деп санайтын олар ендігі 

жерде оған қоғамдық өмірде мүлдем орын қалдырмауды көздеді.Уақыт өте келе бұл күрестің 

негізгі әдісі репрессиялар болып шықты. Көптеген мешіттер жабылды немесе қиратылды, 

мұсылман ұйымдары күшпен таратылды, мыңдаған ислам дінінің өкілдері қуғын-сүргінге 

ұшырады» деп жазды Л.Тасмағамбетов. Көріп отырғанымыздай, автор мәселені жаңа 

көзқарас негізінде зерттей отыра, дін мәселесіндегі күштеу саясатының орын алғандығын 

ашып көрсеткендей [2, 96 б.]. 

Коммунистік партия тарапынан жүргізілген насихат шараларында исламның этикалық 

және тәрбиелілік жақтарын тіпті уға теңеген. Кеңес үкіметінің Қазақстандағы ислам дініне 
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байланысты ұстанған саясатының даму эволюциясында ерекшілігі болды. Ол әрине кезең 

бойынша дамыды. Л.Тасмағамбетов осы кезеңдерді осылайша бөліп көрсетеді: «1917 

қазанынан 1920 жыл аралығы большевиктер Кеңестік билікті орнату және нығайту үшін 

мұсылмандарды өз жақтарына тарта бастаған. Одан 1920 жыл басынан аяғына дейін дінге 

қатысты лояльды саясат ұсталады. Ал, 1920 жылдарының соңында дінге қарсы күрес күшіне 

енеді» [2, 67 б.]. Автордың бұл кезеңдеуімен келісуге болады. Себебі, алғашқы кезеңде 

билікке жаңадан келіп жатқан коммунистік партия халықты бірден шошытып алмау 

үшін,байқай,бақылай отыра жұмыс істеуді көздеді. Ал, 1920 жылдан кейін елде билік басына 

келіп өз позициясын бекіткен кеңес үкіметі әкімшіл-әміршіл жүйе әлеуметтік – 

экономикалық іс-шараларлы кеңінен жүзеге асыра бастады. 

«Кіші қазан», аграрлық реформалар, байкулактарды тап ретінде жою, күштеп 

ұжымдастыру сияқты саяси-әлеуметтік іс-шаралар өзінің қахарына мінген тұста дінге қарсы 

күреске де өз әсерін тигізбей қоймады. 

Дінге қарсы үгіт-насихат дінге қарсы күреске айналды. Егер бұрын басты назар 

мәдени-ағартушылық бағыттағы жұмыстарға,атап өтсек, сауатсыздықты жою, қоғамтану 

жәнетабиғаттану жөнінде кітаптар шығаруға бағытталса, ендігі кезекте, мұсылман әлемі 

қызметін «әшкерелеуге» бағытталып исламның ықпалын шектеуге қатысты шаралар 

жүзегеасырыла бастады. Сонымен қатар, алғашқы этапта, дінге қарсы үгіттеу жұмыстары 

мәдени ағартушылық сипаттағы мемлекеттік ұйымдар мен партия ұйымдарының тікелей 

өздерімен ұйымдастырылса, соңғы жылдары басқа да мемлекеттік ұйымдар, соның ішінде 

күштеу ұйымдары да тартыла бастағанын байқауға болады. 

Жалпы алғанда, 20 жылдың соңы мен 30 жылдың бас кезіндегі Қазақстандағы ислам 

дінінің барлық құқықтары мен мүмкіндіктері толығымен шектелген болатын. Оның тағы бір 

көрінісі ретінде, зерттеуші, діни съездер мен жиналыстарға, шариаттық соттарға тиым 

салынуы, діни мектептердің жабылуы, діни сипаттағы кітаптардың «керек емес, артық 

әдебиет»  ретінде тартылып алынуы сияқты шараларды атап көрсетеді.   

Сонымен қатар, зерттеу еңбегінде, мұсылман дінінің көрінісі ретінде енді ұлттық 

салт-дәстүрге тиым салына бастағандығы да назардан тыс қалмаған.  

А.К.Сұлтанғалиева Қазақстандағы кеңестік биліктің алғашқы он жылында қоғамның 

діни  өмірі мен мемлекет пен дін арасындағы қарым қатынасты реттеудің құқықтық және 

идеологиялық негізі қаланғандығы туралы тұжырымнан шыға отырып,алғашқы жылдары 

дінге қарсы ашық күрестің бірден басталмағанын, бірақ алғаш жарық көрген шартты 

нұсқаулардың мемлекетті діннен бөліп қарастырғанын құжаттар мен мысалдар негізінде 

ашып көрсеткен. Одан ары 20-шы жылдың екінші жартысынан бастап дінге қарсы күрестің 

үдей түскендігіне тоқталған зерттеуші, оның себебін, «исламдық фактордың» белсенділігі 

биліктегілерге идеологиялық ықпалынан айырылып қалу үрейін туғызғандығымен 

байланыстырады. Әрине, айтылған жылдары дінге қарсы күрестіңқатал сипат алғаны 

көптеген деректерден белгілі. 

Сонымен қатар, осы тұста, Мәскеуде 2002 жылы жарық көрген Р.Г.Абдуталиповтың 

еңбегін мәселенің тарихнамасын қарай отырып назардан тыс қалдыруға болмайды. 

Философия ғылымдарының докторы, РФ мемлекеттік және саяси қызметкері Р.Абуталипов 

исламның Ресейдегі тарихи тәжірбиесі мен теориялық мәселелерін қарастыра отырып, 

исламдағы сенім, ғылым, саясат пен имандылық мәселелерінің ара-қатынасын талдаған. 

Атап өткеніміздей, еңбек тарихи тұрғыдан жазылмағанменми, мәселеге қатысты теориялық 

негізделген тың тұжырымдар табуға көмектеседі. 

Ж.Қыдыралина дінге байланысты кеңістік билік идеологиясының теориялық негіздері 

мәселесін қарастыруда большевиктер  формальды түрде бар еркіндігін жария еткенмен, 

Қазақстандағы діннің нақты жағдайы большевиктер билікке келген алғашқы жылы-ақ 

шешіліп қойғандығын байқауға болатындығына назар аударған. Мемлекеттік исламға 

қатысты саясаттың қаталдануын, автор, «ислам ықпалының» артуының кеңестік билікке 

қорқыныш ұялатқанымен түсіндіруге тырысады. Өйткені, зерттеуші мәліметтеріне сүйенсек, 
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қазақ, ұйғыр, дүнген, өзбек, татар ұлттарын біріктірген мұсылман ұйымдарының 90 

пайызықазақ ұлтынына болған. Сонымен бірге, автор, 1926 жылы жазылған «ҚазССР 

мұсылмандары арасында дінге қарсы насихат тезисіне» сілтеме жасаған. Құжат мәтініне 

үңілсек, ислам және мұсылман дін иелерінің белсенділігі артуын «остатки шаманизма, 

сливаясь с исламом, занимают значительное место в религиозных представлениях, 

выражающихся в обращении умершим» [3, 847 б.] деп түсіндірген. 

Ж.Кыдыралина 1927 жылы исламға «еңбекшілердің таптық жауы» статусы 

берлігендігі туралы айта отырып, мектептерде дінге қарсы үгіт-насихат жұмыстары жүргізу 

ісі қолға алынғандығын, ал 1929 жылдан бастап арнайы шешіммен исламды кез-келген 

деңгейде тиым салған арнайы қаулы шыққандығын атап көрсеткен. Автор, дінге қарсы күрес 

барысында діни мейрамдар орнына кеңестік мейрамдар ұйымдастырылғандығы, 

коммунистік нормалар мен тұрмыс өзіндік салт-дәстүр қалыптастырғандығы, туралы тың 

мәліметтер келтіреді. Жалпы алғанда Ж.Қыдыралина дін мәселесін кең ауқымда 

қарастырғанына қарамастан, тоталитарзм мен дін мәселесінің сәйкессіздігін ашып көрсете 

отырып, дінге қарсы күштеу саясатының айқын көріністерін жан-жақты талдап берген. 

Г.Мұхтаров дін мәселесін жалпы кеңестік діндер контестінде емес, жеке дара ислам 

дінінің 1917-1991 жылдар аралығындағы кеңестік қазақ қоғамындағы конфессиялық 

процесстерге кең ауқымдағы құжаттық материалдар негізінде талдау жасаған. Соның ішінде, 

Қазақстандағы діни ұйымдар үлгісі зерттеле отырып, мемлекеттің дін саласындағы 

саясатының заңдық-құқықтық базасын және оның негізгі принциптерін анықтауда КОКП-

ның теориясы мен тәжірбиесіне талдау жасалынып, исламға қатысты саясатты жүргізуде 

үкіметтің ресми органдарының қызметі және исламды кеңестік қазақ қоғамындағы 

қоғамдық-саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени өмірінен ығыстырып  шығару 

механизмі ашылып көрсетілген. 

Зерттеуші пайымдаулары бойынша, СССР көлемінде дінді мемлекеттік реттеу-

әлемдік тәжірбиеде алғашқы емес, бірақ, осы саясатты жүзеге асырудағы әдістерімен, 

көлемімен,қиратушылықзардаптарымен және идеологиялық жанамалығымен ол өзінше 

«ерекше» болған [4, 12 б.]. Әлемде алғашқы рет діни институттарды, діниелерін және дінге 

сенушілерді жойып жіберуге талпыныс жасалынған  болатын. Ал,осы тез арада қазақтар 

арасында таптық-атеистік көзқарасты сіңіру үшін идеологиялық қысым, әкімшілік-

репрессиялық шаралар, экономикалық қысым, қоғамдық келемеж сияқты мемлекеттің 

барлық ресурстары бағытталғандығы пікірінен, дін мәселесінде де күштеу саясатының орын 

алғандығын анық көреміз. 

Сонымен бірге, автор кеңес өкіметінің дінге қатысты күштеу механизмініңжұмысы 

туралы: «Мұсылман әлемін қатысты, мемлекеттің  саясаттың мақсаты ислам идеолгиясын 

жою болды. Жалпы террор жағдайында діни ұйымдармен діниелеріне қарсы күрес ашық 

сипат алды. Саяси режим ашық түрде оларды басыпжаншуды бұйырды. Дінге қарсы күрес 

мемлекеттік масштабта жүзеге асырылып, мемлекеттік масштабта жүзеге 

асырылып,мемлекеттік күштеудің барлық механизмдері осы күреске тартылды»- деп ашық 

көрсетіп жазды. 

Н.Д.Нұртазина ХХ ғасырдың 20-40 жылдарындағы Кеңес өкіметінің Қазақстанда 

жүргізілген дінге қарсы саясатын ашып талдаған. Автор, коммунистердің дінге қарсы 

күресін Кеңес өкіметі жүргізген «мәдени революцияның» құрамдас бөлігі ретінде 

қарастырған. Сонымен қатар, Н.Нұртазина дінге қарсы саясаттың бастапқы кезеңі ретінде 

1917-1927 жылдардағы бұлтақтау мен салыстырмалы түрдегі либерализм (ымырашылдық) 

кезеңін ерекше атап көрсетіп соның мәнін ашып талдаған. Кеңес өкіметі орнағаннан кейінгі 

алғашқы он жылдық кезінде,әсіресе, азамат соғысы жылдарында большевиктердің дін 

басылармен ашықтан ашық күресуге мүмкіндіктері болмағанын халықтың қолдауынан 

айырылып қалудан қауіптенгендігімен түсіндіреді. Әсіресе, партия тарапынан жүргізілген 

саясаттың күштеулік сипатын автордың, «дінге қарсы жалпы қастандық әрекеттер, қызыл 

гвардияшылардың шектен шыққан жүгенсіздіктері, бұзақылығы бекітіліп, рұқсат 



 140  

 

етілмегеніне қарамастан, діни қызметшілерді тұтқындау, өлтіру, шіркеулер мен 

монастырьларды талан-таражға салып, тонау сияқты адамның жантүршігерліктей зұлымдық 

әрекеттері барлық жерлерде жүріп жатты»- деген тәржімелерінен анық көре аламыз. 

Автор зерттеулерінде икелесі, 1928-1938 жылдар аралығы- жауыққан атеизм 

саясатына көшу кезеңі ретінде көрсетілген. Бұл кезеңнің басты ерекшелігін зерттеуші, дінге 

қарсы белсенді және кең көлемді түрдегі шабуылдың басталуымен сипаттаған. Сонымен 

қатар, автор, ислам дініне қарсы большевиктер саясатының табыстарының бірі ретінде латын 

алфавитының енгізілуін атап көрсеткен. Мұнымен келіспеуге болмайды, себебі, араб тілді 

немесе араб графикасы негізінде жазылған қолжазбалар мен кітаптарды жою орын алғаны 

тарихтан белгілі. Оның орнына жергілікті халықтардың тілдерінде атеистік әдебиеттер 

шығару ісі қолға алынды. 

Автордың «Шариғат ережелеріне қарсы күрес, исламды және оның құндылықтарын 

бұрмалау» мәселесін қарастырған тарауы кеңестік дін саясаты мәселесін зерттеудегі тың 

бағыт болып табылады. Бұл жерде мәселенің, басты тұжырымдар, мұсылмандық дүниеге 

деген көзқарастардың, рухани идеалдардың тамыры жоспарлы түрде жойылуы, шариғат 

ережелерін орындау, діни мейрамдарды көпшілікпенатап өтудің арманға айналуы 

тұрғысынан қарастырылғандығын көреміз. Соның ішінде, діншілдіктің ажырамас 

белгілерінің барлығына қарсы күрес басталғаны анық. Әсіресе, автор, ерсіліктің ең бір 

шектен шыққан көрінісі ретінде, халықтың арасындағы араб есімдеріне қарсы күресті, 

үйлену, неке қиюға, ат қоюға байланысты әдет-ғұрыптар, салт дәстүрлер молданың 

қатысуымен өткізілетіндіктен шетке ығыстырылғандықтарын дұрыс ашып көрсете алған. 

Күнделікті тұрмыстық деңгейдегі  мәселе іспеттес көрінгенімен, дінге қарсы күресте 

маңызды факторға айналған салт жоралғыларға тиым салу коммунистер үшін өзекті мәселе 

болғандығын аңғару қиын емес. 

Н.Нұртазина «ислам дінінің негізгі ұстанымдарының бірі – намаз оқуды «жоқ 

болмыс- құдайға иіліп, тәжім жасап жалбарыну, «еңбек уақытын» босқа зая кетіріп,өзін-өзі 

алдаушылық деп сөгіп, келекеге айналдырғандығы,ораза ұстау «еңбекшілердің» 

денсаулықтарына зиянын тигізеді, дін басылары халықтың ораза кезінде беретін фітір 

садақасы есебінен баийды» деген қауесет сөздер таратқаны туралы қызық та тың мәліметтер 

келтіреді. Сонымен қатар, осындайсорақылықтардың нәтижесі ретінде, тіпті киім киіске 

дейін сынға алынды. Сананы дуалап, қайта бейімдеу, дәстүрлі мінез-құлық, жүріс-тұрыс 

моделдерін бұзу жүріп жатты. Мұсылмандардың дәстүрлі тұрмыс-тіршілігі күйзеліске 

ұшырай бастағандығы: салттық дәрет алуды, сақал жіберуді келемеждеу бой көтергендігі, 

дәстүрлі шапандар мен сәлделерді, бой тұмарларды шешіп тастау, кеңестік жаңа моданы 

қабылдау туралы үгіт жұмыстары жүргізілгендігіне дейін автор назарынан тыс қалмай кеңес 

үкіметінің дін саласындағы күштеу саясатының жаңа қырларын аша түскендей. 

Атеистік насихат театр, кино салаларында белең алды. Театр репертуарларында 

міндетті түрде дінге қарсы мазмұндағы пьесалар немесе молдалар мен ишандарды сынға 

алатындай үзінделер болуы керек деген нұсқаулар берілді. 

Осы секілді көптеген, тұжырымдарды нақты құжаттармен дәлелдей, негіздей отырып, 

автор төмендегідей қорытындыларға келген. «Большевиктердің дінге қарсы жасаған 

қылмыстары дүниежүзілік тарихтағы дінге қатысты болған барлық жүгенсіздік, 

бұзақылық,қуғын-сүргін, қудалаужағдайларынан асып түсті. Аталған саясат ең алдымен 

халықтың жаны мен тәнінің саулығына күйретушілік зардаптарын тигізді. Талай 

ғасырлардан бері дүниежүзілік діндердің рухани-моральдық жағынан адамдарды 

ұстамдылыққа, қанағатшылдыққа үйрететін күшті құрал мүмкіндіктерін жоюға байланысты, 

қоғам рухани күйзеліске тап болды» [5, 89 б.]. 

Жалпы алғанда,  дін, рухани мәдениет мәселесі философия, филология, мәдениеттану 

сияқты бірқатар ғылымдармен тығыз байланысты болғандықтан, аталмыш мәселені осы 

ғылымдар түйісінде қарастырудың маңызы зор екендігін байқаймыз. Жоғарыда аталған 

еңбектер талдау нәтижелері, кеңестік дін саясатының біржақты атеистік бағытта болғанына 
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қарамастан, дінге деген сенімді біржолата жоя алмағандығын, діннің жасырын түрде болса 

да өмір сүргендігін анық көрсетеді. 

Кеңестік дін саясатының, соның ішінде дінге қарсы жүргізілген күштеу саясатының 

зерттелуінің мәселелерін қарастыра отырып тарихи білімдердің кеңеюі мен жаңа деректер 

тобының ғылыми айналымға енуі нәтижесінде отандық зерттеушілердің кеңестік дін 

мәселесі туралы қалыптасқан пікірлерді қайта қарастыруды  қолға алғандығын, мәселеге 

қатысты жаңа көзқарас қалыптасқаны айқындалды. Кеңестік дін мәселесінің тарихнамасы 

мәселесі өте тың, тарихи тұрғыдан да тарихнамалық тұрғыдан да жаңашылдық тұрғыдан 

толыққанды, жан-жақты зерттеуді қажет ететіндігі белгілі. 
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Андатпа. Бұл мақалада денсаулығы нашар студенттермен дене шынықтыру сабағын 

өткізу әдістемесі қарастырылған. 

Аннотация. В данной статье рассматривается методика проведения урока  по 

физической культуре с учащимися с ослабленным здоровьем. 

Abstract.This article discusses the methodology of the lesson of physical culture with the 

students with poor health. 

 

Мектептегі дене тәрбиесінің басты міндеті дене тәрбиесі, спорттың бұқаралық түрлері 

жөнінде оқушыларға қажетті білімдер беріп, дағдыларға үйрету және осының негізінде 

мектеп оқушыларының күш - қуатының, жаң – жақты дамуына және Отанымызды қорғау 

үшін қажет болатын қимыл жасау дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру, негізгі қимыл 

сапаларын - өмірге қажетті күш, жылдамдық, төзімділік пен ептілік сапаларын тәрбиелеу: 

дене тәрбиелеу мәдениеті мен спорт саласында оқушыларға арнаулы білімдер беру, 

гигиеналық әдеттерді бойына сіңіру: бірқатар моральдық және ерік сапаларына тәрбиелеу: 

дене тәрбиелеу мәдениеті және спортпен үнемі шұғылдану әдісіне тәрбиелеу: оқушылардың 

бойында мектеп ұйымдастырушылық дағдыларды сіңіру. 

Оқушысына дене тәрбиесін беру міндеттерін шешуге ең алдымен көмектесетін нәрсе 

мынау: еліміздің барлық азаматтарының денсаулығын нығайту – мемлекеттік міндет, ал бұл 



 142  

 

міндет елімізде денсаулық сақтау және медициналық қызмет көрсету жүйесін дамыту 

жөнінде бірқатар шаралар жүргізу арқылы шешілуде. Мектеп дәрігері оқушыны дене 

тәрбиесі сабақтарына жалпы бағдарлама бойынша жіберу - жібермеуді анықтайды немесе 

кейбір оқушыларға денсаулығы нашар балаларға арналған арнаулы топтарда шұгылдануды 

ұсынады [1; 21]. 

Мектеп оқушыларын өз денсаулығына саналы тұрғыдан қарауға баулу мектептің аса 

маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. 

Мұның өзі ең алдымен жеке бас тазалығының ережелерін сақтаудан, күнде таңертең 

дене шынықтыру жаттығуларын жасауда, шыңдалудан, спорттың алуан түрлерімен – коньки, 

шанғы тебумен, спорт ойындарымен -волейболмен, баскетболмен, стол үстіндегі тениспен, 

футболмен т.б. шұғылданудан айқын  көрінеді. Сонымен мектеп оқушыларды осының бәріне 

үйрету тиіс. 

Денсаулықтары және дене қуаты  дайындығы деңгейіне байланысты мектеп 

оқушылары үш топқа бөлінеді: негізгі, дайындық және арнайы. 

Негізгі топқа денсаулықтары мықты, дене қуаты дайындықтары жақсы, әр түрлі спорт 

түрлерімен тұрақты айналысатын, айналыспайтын, мектептегі дене тәрбиесі сабағына 

қатысатын оқушылар жатады. 

Дайындық тобына денсаулықтары аздап қана  нашарлаған және дене қуаты дайындығы 

төмен оқушылар жатқызылады. Олар негізгі топтағылармен бірге дене тәрбиесі сабағына  

қатыстырылады. Бұл топқа жататын  оқушыларға  жүктеме қарқыны  мен көлемі аздау 

беріліп, сынақ жаттығуларын  тапсырғанда дайындық тобында екендігі ескеріледі. Оларға 

тапсырма топтық және жеке әдіс түрлерінде берілуі мүмкін. 

Арнайы дәрігерлік топқа денсаулықтары әлсіз оқушылар жатқызылады да, олар  негізгі 

мектеп бағдарламасымен оқу оқитын дене тәрбиесі сабағынан босатылады. Бұл топтағы 

оқушылар ауруларының сипатына байланысты осы топта тұрақты және уақытша болуы 

мүмкін. 

Арнайы дәрілік топтардың негізгі жұмыс  міндеттері: денсаулықты нығайту, тыныс алу 

органдарының жұмыстарын жақсарту, ағзаны шынықтыру, дене  қуаты жұмыс қабілеттігін 

жоғарылату, ағзаның аурудан  әлсіреген дене қимылы белсенділігін арттыруға бағытталған. 

Сонымен қатар  теориялық білім беру және қозғалыс шеберлігі мен дағдысын меңгеру 

жұмыстары жүргізіледі. 

Арнайы дәрілік топтардың оқушыларына  бағдарлама негізгі  бағдарлама 

материалдарын  есепке ала отырып, ауру түрлеріне байланысты көптеген дене тәрбиесі 

амалдарын, әдістерін азайту, кейбір арнайы жаттығуларды қосу түрінде жасалынады . 

Бағдарламада теориялық мағлұматтар және іс-тәжірибелік сабақтар кіргізіледі. 

Теориялық білім мағлұматтары: гигиена негіздері, жаттығушының ағзасына дене 

тәрбиесі жаттығуларының әсері, дәрігерлік бақылау түрлері, дене тәрбиесі амалдарын  

денсаулықты нығайтуға  қолдану, қимыл-әрекетті меңгеру жолдары және т.б. 

Іс-тәжірибелік сабақтарға: гимнастикалық жаттығулар, қозғалмалы және спорттық 

ойындар элементтері, жеңіл атлетика және шаңғы дайындығын жүргізгенде негізгі орын 

гимнастикалық жаттығуларға беріледі. Гимнастикалық жаттығулар: сапқа тұру,  саптық 

бұзылулар, саптық қозғалыс жаттығулары,  жалпы дене дамыту жаттығулары, әр түрлі  

құралдармен орындайтын жаттығулар, әр түрлі снарядтарда орындайтын жаттығулар, тепе-

теңдңк жаттығулары; мүсін түзулігі жаттығулары, би жаттығулары, снарядтарда ілініп тұру, 

тіреліп тұру жаттығулары тағы сол сияқты жаттығулар [3; 5]. 

Қозғалмалы және спорттық ойындар элементтері оқыс, тез орындалатын қимыл, 

әрекеттері жоқ, жеңіл ойналатын  қозғалыстар болуы керек. Секіру, ауырлық көтеру, 

статикалық ширығу, күрес, бәсеке сияқты  ойын элементтері оқушылардың денсаулығына 

зиян тигізуі мүмкін, сондықтан дене тәрбиесі мұғалімі қозғалмалы және спорттық ойындар 

элементтерін  таңдағанда , оқушыларды  ойнатқанда өте мұқият болуы керек. 
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Сабақты  екі жолмен жүргізуге болады. Бірінші жолы, бірнеше жақын  сынып 

оқушыларын біріктіріп, ауруларына байланысты А,В топтарына бөліп, денсаулықты нығайту 

топтарын ұйымдастыру.  

Екінші негізгі түрі – дене тәрбиесі сабағы. Дене тәрбиесі сабағы  жақын сынып 1-2, 3-4, 

5-8, 9-11 оқушыларын біріктіріп, аптасына үш рет, 30-45 мин жүргізіледі. Арнайы дәрігерлік 

топтарына жүргізілетін жылдық оқу мерзімі екі кезеңге бөлінеді. Бірінші  кезең уақыты 

бірінші  тоқсанды, екінші кезең уақыты екінші, үшінші, төртінші тоқсан уақыттарын 

қамтиды. Бірінші дайындық кезеңінде дене тәрбиесі сабағының  уақыты 35 мин  созылады. 

Ол 35 мин уақыт берілетін себебі, дене тәрбиесі мұғалімінің оқушыларға  жүктемені байқап, 

азырақ беруі үшін, ауырған ағзаның  берген жаттығулар санына, ұзақтығына әсерін байқап, 

бақылауы үшін беріледі. Екінші негізгі кезеңде сабақтың ұзақтығы 45 мин. Дене тәрбиесі 

сабағын өткізер алдында  жүректің соғу жиілігі 80 соғу/мин жоғары болуы керек. Сабақ 

кезінде тұрақты түрде жүрек соғу жиілігін бақылап отыру керек. Тыныс алу жаттығуларына  

өте үлкен көңіл бөлінеді. Тыныс алу ырғағы, жиілігі бұзылса жүктемені азайту керек болады.  

Негізгі қағида әрбір оқушының ауруын, ауруының ерекшеліктерін, ауыру сипатын білу. 

Білген білім негізінде, керек  кездерде жеке тапсырмалар беру, сабақ кезіндегі жүктемені 

оқушының дәл сол кездегі дансаулық күйіне байланыстыра беру сияқты әдістемелік 

қағидаларды арнайы дәрігерлік топтың мұғалімі жақсы білуі керек. 

Арнайы дәрігерлік тобындағы  оқушыларды мектеп  мүмкіншілігіне байланысты жиі-

жиі дәрігерлік  бақылаудан өткізіп  отыру керек болады. Дене тәрбиесі мұғалімдерінің осы 

денсаулықтары әлсіз оқушылармен  жұмыстарының табысты  өтіп жатқаны – арнайы дәрілік 

топтағы оқушылар дайындық  тобына, дайындық тобындағы оқушылар негізгі топқа өтіп 

жатқан салдарынан беріледі. 
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ЦИФРЛАНДЫРУДЫҢ ҚАЗІРГІ  БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫНДА 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ 

 

аға оқытушы Сарсембаева М.С., Мыхиева Ж.Б. КО-18-1 

Халықаралық Тараз Инновациялық институты 

 

Андатпа: Білім беруді цифрлық түрлендіру-бұл өте ұзақ процесс, оның барысында 

мектептерде түбегейлі өзгерістер орын алады. Цифрлық трансформацияны зерттеу 

салыстырмалы түрде ұзақ уақыттан бері басталған өндіріс саласында оның біркелкі 

дамымағандығы және инновацияны таратудың классикалық моделі толығымен жұмыс 

істейтіні байқалды. Жаңашылдар да, олардың ізбасарлары да бар, бірінші және екінші 

көпшілік, артта қалушылар. Нәтижесінде кәсіпорындар эволюциялық континуумда 
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таратылады және олардың таралуы өте үлкен. Кәсіпорынның өзгеру кеңістігіндегі орнын 

өзгерту, оның сандық жетілуі туралы түсінік жасалды. Сандық жетілуді бағалау әдістері 

жасалуда. 

Аннотация:  Цифровая трансформация образования — достаточно длительный 

процесс, в ходе которого в школах происходит большое количество радикальных по своей 

сути перемен. В производственной сфере, где изучение цифровой трансформации началось 

сравнительно давно, замечено, что она развивается далеко не равномерно, и здесь в полной 

мере работает классическая модель распространения инноваций. Есть и новаторы, и их 

последователи, первое и второе большинство, и отстающие. В итоге предприятия 

распределяются по всему эволюционному континууму, и их разброс достаточно велик. 

Выработалось представление об изменении положения предприятия в пространстве 

изменений, о его цифровой зрелости. Разрабатываются методы оценки цифровой зрелости. 

Abstract: The digital transformation of education is a rather long process, during which a 

large number of radical changes take place in schools. In the manufacturing sector, where the study 

of digital transformation began relatively long ago, it has been noticed that it is developing far from 

evenly, and the classical model of innovation dissemination fully works here. There are innovators 

and their followers, the first and second majority, and laggards. As a result, enterprises are 

distributed throughout the evolutionary continuum, and their spread is quite large. An idea has been 

developed about the changing position of the enterprise in the space of changes, about its digital 

maturity. Methods for assessing digital maturity are being developed. 

 

Цифрландыру қарқынды түрде жаһандық трендке айналды. Әлемде 35 миллиард 

құрылғы жұмыс істейді, бұл деректерді үнемі құруға және бөлісуге мүмкіндік береді. Бұл 

көрсеткіш әлем халқынан 5 есе көп. Мұның бәрі цифрландыру процесіне жаһандық деңгейде 

тартылатындығын көрсетеді және бұл ең алдымен жастарға қатысты. 

"Z ұрпағы", "желілік ұрпақ", "клиптік ойлау", "цифрлық аборигендер" және т.б. 

сияқты сөздер біз үшін үйреншікті жағдайға айналды. Қазіргі ұрпақ теориясының негізін 

қалаушылар "ұрпақтар: американдық болашақтың тарихы, 1584-2069" кітабының авторлары 

болып саналады. Олардың теориясына сәйкес, адамның мінез-құлқы оның жасөспірім 

кезеңінде, яғни 12-14 жасқа дейін өмір сүрген және тәрбиеленген жағдайларына байланысты. 

Дәл осы кезеңде адамдардың жеке басы мен мінез-құлқын қалыптастыратын ұрпақтар 

құндылықтары қалыптасады. 

Қазақстандықтардың күнделікті өміріне цифрлық технологияларды іс жүзінде 

енгізудің оң мысалдарының бірі ретінде қазақстандық жастардың бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруға бағытталған оқушылар мен студенттер үшін жақын арадағы жарыстар мен 

олимпиадалардың ыңғайлы агрегаторы-"Zharys" мобильді қосымшасын жасаған 17 жастағы 

Иван Крепактың жобасын келтіруге болады. 

Қазіргі заманғы қазақстандық жастар-технологиялық жағынан ілгері басқан, белсенді 

жастар. Нил хов пен Уильям Страусстың теориясына сүйене отырып, белгілі бір тарихи 

кезеңде туылған адамдар әлеуметтік-экономикалық, мәдени-саяси жағдайлар мен 

процестердің әсерінен қалыптасқан ұқсас құндылықтардың тасымалдаушысы болып 

табылады. Осыған байланысты білім беру жүйесінің жастарды оқыту үшін қолайлы және 

тиімді жағдайлар жасауы өте маңызды. 

Қазақстанда мектептегі білім беруді цифрландыру оны реформалау үдерісіндегі 

жетекші трендтердің бірі болып табылады. Болашақ мектептердің көзқарасы көбінесе барлық 

пәндердің біртіндеп бұлтты оқыту жүйесіне көшуімен байланысты. Бұл онлайн оқулықтар 

мен виртуалды зертханалар, ашық білім беру мазмұны, әр оқушыға икемді және жеке 

көзқарас туралы. Оқушылар үй тапсырмаларын бірге онлайн-режимде орындай алады. 

Мектеп кітапханалары ақпараттық-компьютерлік орталықтарға айналуда. Барлық оқу 

процесі әр оқушының ID-мен байланыстырылады деп жоспарлануда, бұл баға қоюға және 

рейтингтер қалыптастыруға мүмкіндік береді. 
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2017 жылдан бастап қазақстандық мектептер цифрлық білім беру ресурстарына (СБР) 

қосылды, олардың базасына 40 000 бейне және интерактивті сабақтар кірді. Әзірше барлық 

мектептер Интернетке қолжетімділікпен қамтамасыз етілмегенін ескере отырып, цифрлық 

білім беру ресурстары мектептердің арнайы серверлерінде орналастырылды. 

ҚР БҒМ Ақпараттық-талдау орталығы жүргізген зерттеу нәтижелеріне сәйкес 

Оңтүстік Қазақстан облысының педагогтері цифрлық білім беру ресурстарын белсенді 

пайдаланады. Өлшеу 2017 жылғы 1 қыркүйектен бастап 2018 жылғы 10 қаңтарға дейінгі 

кезеңдегі деректерге сәйкес жасалды. 

Электрондық оқулықтарға көшу жыл сайын оқу кезеңінің басында жаңартылып 

отыратын ауыр мектеп рюкзактарының мәселесін шешудің бір нұсқасы болуы мүмкін. 

Отандық стандарттарға сәйкес, мазмұны жоқ мектеп рюкзактарының салмағы 1 килограмнан 

аспауы керек. Оның барлық мазмұны бар салмағы физикалық даму көрсеткіштері 

нормаларға сәйкес жасына сәйкес келетін баланың жалпы салмағының 10% - ынан аспауы 

керек. Айта кету керек, 2018-2019 оқу жылында 7051 жалпы білім беретін мектеп пен 255 

интернаттық ұйымға оқушыларды қабылдау жоспарлануда, олардың 45-і, өкінішке орай, 

қазіргі уақытта апатты жағдайда тұр. 

Қазіргі уақытта 2017-2021 жылдарға арналған "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік 

бағдарламасын іске асыру шеңберінде білім беру порталы THESIS.KZ "Бірінші қыркүйек" 

республикалық ақпараттық-әдістемелік орталығымен бірлесіп 1september.kz "Digital School" 

— "цифрлық мектеп"жобасын іске асыруда. Бұл жоба, ең алдымен, мұғалімдерге 

бағытталған: заманауи мектепте ақпараттық мәдениетті дамыту, Сандық білім беру ортасын 

құру, жаңа электронды білім беру өнімдерін кеңінен тарату және практикалық дамыту. 

Қазақстандық мектептерді цифрландыру осы процеске тартылған барлық ойыншылар: 

оқушылар, олардың ата-аналары, педагогтар, білім беру жүйесінің әкімшілері үшін қолайлы 

және тиімді құралдар құруды көздейді. Бұл ретте оқыту процесін цифрландыру 

ұмтылысында тірі адами қарым-қатынастың және виртуалды ортада болудың оңтайлы 

теңгерімі, нақты және цифрлық әлемнің өзіндік синтезі сақталғаны маңызды. Тек осы 

жағдайда ғана біз "қоғам 5.0" - супер зияткерлік қоғам стратегиясының парадигмасында 

дами аламыз. 
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ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢДЕ КЕЙБІР ТЕРМИНДЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Кәрібаева А.Ө. ф.ғ.к. доцент ХТИИ (Қазақстан) 

 

Резюме: В этой статье рассматриваются вопросы, о том что аспекты становление 

некоторых терминов в современном этапе. В современном этапе в обществе основное 

проблемы становление и развитие терминов казахского языка.  

Ключевые слова: термины, национальное термины,терминообразование,мировая 

терминология, терминологическое словосочетание, международный термин. 

Summary: This article discusses the issues of what aspects of the formation of some terms 

at the present stage. At the present stage in society, the main problems are the formation and 

development of terms of the Kazakh language. 

Keywords: terms, national terms,term formation,world terminology, terminological phrase, 

international term. 

  

         Қоғам - тілдің қалыптасуы мен дамуының негізгі сатысы болғандықтан,қоғамдағы 

болып жатқан өзгерістер мен жаңалықтар тілде өзінің көрінісімен бірге өрісін жайып 

отырады. Мұндай ұлт игілігі үшін істелетін дүниенің маңызын қазақ зиялылары әр 

кезеңдерде де өзекті мәселе етіп көтере білді.Бірақ кеңестік дәуірде, қазақ өзге тілден енген 

сөздерді алмастыруда тек үстем тілге қарап,орыстың тілінен айналып шығалмағаны  

айқын.Соның нәтижесінде, әлі күнге дейін терминология саласы біршама ақсап келеді.  

       Бұдан басқа қазіргі ақпараттық ғасырда күнделікті сөзден - сөз туып отыр.Бұл салада 

біздің негізгі темірқазығымыз - бұқаралық ақпарат болуы тиіс.Өйткені,қоғамдағы өзгерістер 

мен жаңалықтардың баршасы теледидар,радио не баспасөз арқылы халыққа 

таратылады.Халықтың құлағына әбден сіңген сөздердің елдің есінде қалуы әбден 

мүмкін.Сондықтан, халық құлағымен естіп,көзімен көрген дүниені санасында саралап,ой 

елегінен өткізіп,қолданысқа енгізеді.Соның бірі-баспасөзде жарияланған терминдер мен 

ұғымдардың тіліміздегі қолданысы,оның қазақ тіліндігі баламасы.Мұндай сөздер 

тәуелсіздіктің желімен қазақ тілінің төрінен орын алды.Мысалы, «қаржы», «қыруар қаржы», 

«жекеменшік», «тендер», «мердігер», «серіктестік» т.б. терминдердің тәуелсіздік ықпалымен 

туындаған жаңа терминдер еді. 

           Өйткені, бұрын орыс тілінен енген кірме сөздер мен терминдерді қолдансақ, қазіргі 

таңда қазақтың төл терминологиясын, ұлттық терминологияны қалыптастыру мен дамыту 

үстінде еңбек етіп отырған ғалымдар мен мамандардың терминжасамға қосқан үлесі 

қаншама десеңші. Оны біз бағалап мемтерминкомнан өткізіп тіліміздің сөздік қорына, яғни 

қолданысқа   енгіздік.  Мысалы: Қаржыдан қысылып отырғандары шамалы.Үкімет жолдарды 

жөндеуге қыруар қаржы бөлуде.Жолды жөндеу, қыста құм, тұз себуді біраз мекемелер 

тендерден жеңіп  алған [1,3]. 

Ал қазақтың баспасөзі ұлттық тілін дамытуға ықпалды боламын десе,      

терминдердің қорын молайтуға ат салысып, ұсыныс жасап, үнқағаз беттерінде талқылауды 

ұйымдастырғаны жөн. Сонда ғана біз болашаққа қазақтың ұлттық терминдерімен аяқты нық 

басып бара аламыз. 

Өнер - қазақтың ең негізгі игілігінің бірі.Сондықтан, қазақ тілінде өнер саласына 

байланысты баспа беттерінде қазақ тілінің ұлттық терминдерін кездестіруге 

болады.Мәселен, Алтайдың құнарлы табиғатынан уызданған қаламгер Жанат Ертаева өзгеге  

ұқсамайтын шығармалар қалдырды.Жас жазушының атағын шығарған  «Қаламгер» атты 

алғашқы жинағы еді[2.2.].  
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       Сондай-ақ «білімгер» сөзі де «студент» күйінде қалды.Себебі, мұны мемтерминком 

бекітпеген. Дегенмен, баспасөзде жаңадан пайдаланып жүрген терминдерде  бірізділік 

байқалмайды. 

        Ең алдымен қазақта болған байырғы сөз қолданылуы тиіс, оны шеттету жөн 

емес.Мысалы:Менің беріп жүрген төлемақым оның жан-ұясына жетпейді екен, сондықтан 

да оның қазына мүлкінен жырымдауына тура келген.Мен осының бәрін түсініп, сый-құрмет 

көрсетіп, әкесінің нәпахасын жоғарылаттым[3.4]. Мұндағы  қазына, жанұя, нәпаха сөздері 

қазақтың байырғы сөздері болуымен қатар, қазіргі кезде қолданылып жүрген өкімет сөзінің 

байырғы варианты, ал қазіргі  кезеңде қазына  сөзінің негізінде орыс тілінде «казначей», 

«казначейство» терминдері қолданылады.Бұл сөздің негізі ерте кезеңнен бері қолданылған, 

ал қазақтың ұлттық термині ретінде қолданылмағаны мәлім. 

       Мысалы, Жеті қазына. Ит – жеті қазынаның бірі.Бұл мысалдағы «қазына» сөзі «мүлік», 

«дүние», «байлық» мағынасында қолданылған.Сондай – ақ «жан-ұя» сөзі Әмір Темір 

заманында  «семья» сөзінің орнында қолданылған,кейін тәуелсіздіктің ықпалымен қазақ 

тіліне қайта оралған термин. «Нәпаха» сөзі көне түркі тілдерінде қолданылған, кейін  түркі 

халықтары  арасында кең таралған сөздің бірі болса да, одан  қашуға болмайды[4.4]. 

Екінші жағынан әлемдік терминология - барлық ұлттың тілінен жоғары тұрады. 

Өйткені әлемдік ілгерілеушілікті бір ғана ұлт немесе мемлекет жасап отырған жоқ, жалпы 

адамзат баласы жасап отыр. Ал ондай дамудың  ұлт тіліне кез-келген немесе бір ғана ұлт 

тобының тілі жетпейтін болғандықтан, халықаралық терминдер қыстырылып, соның орнын 

толтырады. Оның үстіне, термин жасаудың дүниежүзілік стандарттары да бар. 

       Жазушылардың баспасөз бетіндегі терминдердің  қолданысын реттеуге қатысты айтқан 

пікірлерінің бірқатары әлі де құнын жойған жоқ. Өйткені, оларды ескерсек, қазіргі 

баспасөздегі термин қолданысында орын алып, кейбір кемшіліктерге жол берілмеуіне септігі 

тиер еді.  

      Мәселен, Евразия жерінен табыскөзінің күретамыры, Батыс пен Шығысты 

байланыстырып тұрған  керуен жолдарының алыстап кетуіне, ғаламдық жаңа теңіз 

жолдарының ашылуына әкеледі[5,3]. Бұл мысалдағы «табыскөзі», «күретамыр», «керуен 

жолы», «ғаламдық» сияқты терминдерді ата-бабамыз  өте ерте заманда да қолданған. Осы 

келтірілген терминдерді қаржы саласында қолдануға әбден болады деп ойлаймыз.Сонда ғана 

«ата- бабаның аздырмай берген мүлкін», болашаққа тоздырмай қалдырамыз, - деген 

үміттеміз. 

        Тіл - деген біліммен бірге өсетін, өрбитін жанды дүние. Сондықтан, тілдің өсіп, 

өркендеуі де табиғи  болуы керек. Жанды нәрсе өз ағынымен, өз еркімен, қысылмай, зорлық 

көрмей, өсіп жетіліп, мәдениетіміз күшейсе, тіліміз  де өзінен-өзі күшейеді.       Қазан 

төңкерісінен  кейін  еріксіз кіріп кеткен  сөздер жұрттың миына сіңіп, орналасып қалды.Енді 

олардың орнына жаңадан қазақ сөзін тауып кіргізіп, өзге тілді қуып шығамыз деп 

талпынғанымызбен ештеңе шықпады. Мысалы, «білімгер» сөзі  «студент» күйінде 

қалды.Себебі,мұны мемтерминком бекітпеген.Дегенмен,баспасөзде жаңадан пайдаланып 

жүрген терминдерде  бірізділік байқалмайды. 

       Ал тілдердің өзара байланысы күшейіп, мәдениеттердің бір-біріне ықпалы артқан, 

ұлттың, ғылым мен техниканы игеруге, өз тілінде  терминдер тасқыны, ақпараттар ағыны 

келе бастаған мезгілде, тілдің өз бетінше дамуына жол беру қажет деген пікірге қосылу 

қиын.Себебі, терминологияның дамуын ырқына жіберген жағдайда, біз көптеген 

қиындықтарға, проблемаларға тап болатынымыз анық.  

        Қазіргі терминтану ғылымында терминологияны дамытуды қадағалап, жоспарлап, 

үйлестіріп отыру қажеттілігі дәлелденді.Зерттеу жұмысымыздағы жұрттың санасына сіңіп 

кеткен кірме сөздерді қуып шығуға болмайды деуінде белгілі дәрежеде шындық бар. 

Мәселен, әдебиеттану ғылымында образды айқындап, оны әр қырынан танытатын, өрісін 

кеңейтетін көріктеу құралы бар, оны тілімізде эпитет деген терминмен атаймыз. Бұл 
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терминді кезінде А.Байтұрсынов көркейту немесе көркейте айқындау деп атаған. Әдебиет 

сыншысы З.Қабдолов та А. Байтұрсыновтың пікірін мақұлдаған[6,226]. 

Ал әдебиеттанушы ғалым Қ.Жұмалиев халықаралық ортақ термин эпитетті 

қолданған[7,195].Осы күнге дейін эпитет термині халықаралық күйде қолданылып 

келеді.Сондай-ақ осы ғалымдардың ізін жалғастырған академик Р.Сыздықованың 

еңбектерінен де көптеген тілдік терминдердің қазақша баламасын көреміз.Мәселен, 

тілдердің қай-қайсысында бір нәрсенің, адамның, заттың құбылыстың,ұғымның т.б. 

белгілерін бейнелеп, әсерлі түрде атайтын, үнемі бірге қолданылатын эпитеттер болады,- 

дейді Р.Сыздықова[8,419]. Мысалы, аппақ ет, қып-қызыл бет, қызыл жүз, бұраң бел, қызыл 

ай дегендер тұрақты эпитеттермен келген тіркестер. 

 Қуатты да табысты мемлекетті демократияландыру мен ырықтандырудың орнықты 

процесі, түрлі әлеуметтік этностық және діни топтардың келісімі мен татулығы, 

халықаралық еңбек бөлінісіндегі біздің роліміз, қоғамдық тұрақтылық пен күшті әлеуметтік 

саясат... Іс сапар барысында қонақтар университетіміздің алға қойған жоспарларымен 

танысып, арнайы әзірленген слаидтар көрсетілді. Бұл  мысалдардағы: «стратегия», 

«демократия», «слаид», т.б.күнделікті бұқаралық ақпарат құралдарынан түспей келетін және 

халықтың жадында  ұзақ сақталатын бұл терминдер , тілімізде кірме сөздердің қатарында 

келеді. Бұларға қазақ тілінен балама табудың да қажеті жоқ, себебі  бұл терминдер өздігінен 

көпшілікке танымал.  

       Қазіргі кезеңде де қазақ тілінің өзекті мәселелерінің бірі – тіліміздегі терминдерді 

құрастыру мен тұрақтандыру мәселесі күнтізбесінен түспей келеді.  

        Мәселен, әр ғылым саласының терминдерін сол саланың мамандары, оқулық, кітап 

жазушы авторлар жасауы керек. Өйткені, олар сол өз маманданған саласының ұғымдарын, 

олардың өзара байланысы мен ерекшеліктерін жақсы біледі. Осы көзқарастан қарағанымызда 

біз қазақтың белгілі жазушысы Сейдахмет Бердіқұловтың шығармалар жинағында, 

терминдердің қазақша баламасын шебер берілгенін байқадық.Өйткені, ол өзі сол дүбірлі 

додаларға, футбол, велосипед жарыстарына қатысқанын және де шет елдерде өткен 

жарыстарға қатысқанын білеміз.Осындай жазушының спорт туралы әсерінің өзі адамға 

еріксіз қалам ұстатқанын көріп, оның шеберлігі тәжірибе жүзінде шыңдалғанын байқаймыз. 

         Міне, қазіргі таңда жазушының қаламынан туындаған қаншама терминдер мен 

терминологиялық тіркестер өзінің қазақша баламасын тауып, күнделікті тұрмыстағы 

қажетімізді орындап отыр.Мәселен,Олармен үзеңгі қағысқандар, ық жағында ұрымтал сәтті 

аңдыған әккі жүйріктер жай ғана қара көбейткендер. Бұның бәрінің жон арқасы жерге 

тимеген жел жетпес жүйріктер [9,69]. 

         Мұндағы «жүйрік» терминіне байланысты қандай атаулар мен теңеулер арқылы 

жасалған терминдер мен терминологиялық тіркестердің қалыптасқанын байқаймыз. 

Мысалы: «әккі жүйріктер» мен «жел жетпес жүйріктер»сияқты терминологиялық 

тіркестердің өзі «жүйрік» терминінің бағасын қаншама көтеріп тұр.Сондай-ақ С.Бердіқұлов 

шығармаларындағы спорт терминдерінің жасалуындағы метафоралық қолданыстар үлкен 

роль атқарады.Мысалы,Үзеңгі қағыса жанасқан екеудің веложарыстың көкжалдары екенін 

айтқызбай-ақ бізге аян. Он жеті жүйрік велосипед спортының нағыз сайыпқырандары тоғыз 

асудың қыран қанаты талған биіктері мен еңістеріне есеңгіреп ершіктен ауып түсіп жатты. 

Бұл 107 желтабан велосипедтің кереметтей ақберені болғаны жұртқа белгісіз.Бұл 

мысалдардағы берілген терминдер яғни  «жарыс көкжалдары»,  «велосипед 

сайыпқырандары», «желтабан», «ақберен» т.б. осы сияқты қазақтың керемет 

спортшыларына табылған теңеулер, бұрын-соңды қазақ спорт терминологиясында естіп 

көрмеген жұртшылық үшін үлкен жаңалық болды. 

        Алайда тілге кірген жат сөздерден мүлде арылуға болмайды деп кесіп айтудың да негізі 

бар дей алмаймыз.Мұндай пікірде біржақтылық бар екендігін айту керек.Әлемнің көптеген 

тілдерінде ұзақ жылдар бойы қолданыста болған жүздеген өзге тілдік атауларды төл 

сөздерімен алмастырылғанын дәлелдейтін деректер аз емес.  
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        Мәселен, «сайыс», «көпсайыс», «бессайыс», «онсайыс»,  «үшсайыс», «жарыс», 

«веложарыс», «автожарыс»,  «шабыс», т.б. Мысалы: Көп күндік сайыстың жеңімпазы 

анықталар асу.Бұл мысалдағы «сайыс» термині «жарыс» сөзінің орнына қолданылып тұрса, 

ал Аргентина сапары алдында клубтық футболда күн күркірегендей сайыс салып жүрген 

сайыс қырандары өз елдеріне тайып отырады. Мұндағы «сайыс салу» термині  «жарысу» 

деген мағынада қолданылған.Бірақ «жарыс» сөзінің мағынасы кең.Дегенмен,  

«жарыс»термині көптеген ойындарға байланысты кең түрде қолданылады. 

         Мысалы: Қарлығаның ұл тапқаны «Мысыр алқасы» көп күндік жарысының тең 

жартысынан асқанда телеграммамен жеткен еді.Кейде бұл терминді «көп күндік бәйге», «көп 

күндік жарыс» деген терминологиялық тіркестер құрамында да кездестіруге 

болады.Өйткені, бұл жазушының  тіл шеберлігіне байланысты баспа беттерінде көрініс 

табады.Мысалы: Қырым көпкүндігінде жүлделі орын алдыңыз ғой. Көп күндік бәйгеден аяқ 

басқан сайын қатер... [9,76].Мұндағы «көп күндік жарыс»  деген терминологиялық тіркес 

бұл өзінің атына лайықты, жарыстың көп күнге созылуына байланысты туған терминдер. 

        Міне, қазіргі таңда оның қаламынан туындаған қаншама терминдер мен 

терминологиялық тіркестер өзінің қазақша баламасын тауып, күнделікті тұрмыстағы 

қажетімізді орындап отыр.Мәселен,Олармен үзеңгі қағысқандар, ық жағында ұрымтал сәтті 

аңдыған әккі жүйріктер жай ғана қара көбейткендер. Бұның бәрінің жон арқасы жерге 

тимеген жел жетпес жүйріктер [9,69]. 

         Мұндағы «жүйрік» терминіне байланысты қандай атаулар мен теңеулер арқылы 

жасалған терминдердің қалыптасқанын байқаймыз. Мысалы: «әккі жүйріктер» мен «жел 

жетпес жүйріктер»сияқты терминологиялық тіркестің өзі «жүйрік» терминінің бағасын 

қаншама көтеріп тұр.Сондай-ақ С.Бердіқұлов шығармаларындағы спорт терминдерінің 

жасалуындағы метафоралық қолданыстар үлкен роль атқарады. 

        Қорыта  айтқанымызда,  баспасөздегі және ақпараттық құралдардағы терминдердің  

қолданысын  зерттеуіміздің  нәтижесін  өндіріске  және  оқу  процесіне енгізуге, бұқаралық  

ақпарат  құралдарына пайдалануға,  терминологиялық сөздіктер құрастырушыларға пайдалы 

еңбек деп ойлаймыз.Өйткені, бұқаралық ақпарат  құралдарынсыз   қоғамның   дамуы мен 

қалыптасуын көз алдымызға елестету мүмкін емес.  

      Себебі, кез келген қоғам мүшесі үкіметте, парламентте, жергілікті  басқару  орындарында 

немесе еліміздің басқа аймақтарында не болып жатқанын  өздігінен  біле  алмайды. Адамзат  

пен қоғам  дамып, заман өзгере келе  бұл сұранысты өтеу ісі де, сан салалы күрделі сипатқа   

ие болады.Сондықтан,  бұқаралық  ақпарат құралдары арқылы  қоғамдық қатынастарды  

реттеуге басты ықпал  етеді. Сондай-ақ  халықтың  мұңын мұңдап, жоғын  жоқтап, ұлттың  

егемендігін  өзімен  бірге  қорғайды.  

         Демек, бұқаралық ақпарат  құралдары, яғни  баспасөз – қоғамның негізгі  бөлігі  

әлеуметтік жүйенің  маңызды  компоненті. Ол  өзінің   өсу  дәрежесін жиырма жылдан астам 

уақыт ішінде, жаңа толқын мен еркін ойлайтын көзқарасты алып келді.Қоғамдағы  орнын  

айшықтап, төртінші  билік  дейтін  пікірге  алып  келді. 

         Сондықтан, тілімізге жаңа қолданыстар мен терминдер енді.Оны Мемтерминком 

бекітсін не бекітпесін орынды - орынсыз қолданып келеді. Осыны реттеудің  уақыты 

келген тәрізді. Сондықтан, тіліміздегі бар мүмкіндіктерді пайдалана  отырып, барымызды 

жоққа шығармай, қайта қолдануымыз қажет.Ол біздің  ұлттық деңгейіміздің  биік  

көрсеткішін  дәлелдейді.Сондықтан, бұрын  және кейін  жарық  көрген  аударма  және 

түсіндірме сөздіктер, терминологиялық сөздіктер  мен  туыстас  түркі  тілдерінің  

терминологиялық және аударма  сөздіктерін жан-жақты іздену қажет. Сонда ғана біздің 

терминологиямыз бен тіліміздің ұлттың терминдерін қалыптастыруда  үлкен жетістіктерге 

жетеміз деген ойдамыз. Өйткені, біз өз зерттеуімізде осындай еңбектің нәтижесінде кең 

мүмкіндіктерге  ие болатынымызды байқадық.  

        Баспасөздегі қазіргі таңда қолданылып  жүрген кейбір термин сөздердің тілімізде көне 

дәуірден,яғни Әмір Темір заманынан бері түркі тілдерінің,соның ішінде қазақ тілінің 
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құрамында қолданылып келгенін дәлелдейтін де пікірлер бар.Оларды түркологиялық 

сөздіктермен және үлкен қазақша-орысша сөздіктер арқылы салыстыра 

зерттедік.Баспасөздегі  терминдердің  қолданысын  зерттеу  толастаған  жоқ, оның терең 

сырлары мен тың деректерін ашу тіл мамандары мен ізденушілердің келешектегі  міндеті. 

Ал біздің  бұл  зерттеуіміз  соның  бір  кішкене  қосымшасы ғана. Бұл зерттеуіміз  бүгінде  

қоғамдағы  ролі  күн  санап  артып  келе  жатқан  өзекті мәселенің  бірі – қазақ  тілінің  

терминдері, түйіні  шешілмеген  түйткілдердің  

ара жігін ажыратуға бірден-бір себепші болар деп ойлап отырмыз. 

        Қазіргі кезеңде, Жаңа Қазақстан  халқы  үшін, бұл  терминдердің  лексика  саласында 

қалыптасып, дамып, байып жетілуіне, өз  кезегінде  мол  үлесін  қосары сөзсіз. Себебі 

егемендіктің  лебімен  біз  тілімізді  ұлттық деңгейде  көтеруіміз қажет. Қазіргі қоғамда 

қажеттіліктен туындап отырған, қазақ тілінің ең көкейкесті мәселелерінің  бірі - осы  

терминдерді  қалыптастыру мен дамыту мәселесі.  
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ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕ ЖАЗЫЛҒАН КІТАПТАРДЫҢ ШЫҒА БАСТАУЫ ЖӘНЕ 

ТАРАЛУЫ 

 

Серікбаев Е.Қ. т.ғ.к., доцент, М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті. 

 

Аннотация 

 Бұл мақалада ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басындағы қазақ тіліндегі 

кітаптарды басып шығару мен таратудың кеңейтілген тарихы келтірілген. Сонымен қатар, 

кітап авторлары мен оларды таратушылардың барлық қиындықтары мен мүмкіндіктері 

сипатталған, қысқаша хронология келтірілген.  

Keywords: book, publication, Kazakh language 

Аннотация 

 В данной статье приведена расширенная история печати и распространения книг на 

казахском языке в конце ХІХ века и начале ХХ века. Кроме того, описаны все трудности и 

возможности с которыми столкнулись авторы книг и лица их распространявшие, приведена 

краткая хронология.  

Ключевые слова: книга, издание, казахский язык 
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Annotation 

This article presents an extended history of the printing and distribution of books in the 

Kazakh language at the end of the XIX century and the beginning of the XX century. In addition, all 

the difficulties and opportunities faced by the authors of the books and those who distributed them 

are described, a brief chronology is given.  

Кілтті сөздер: кітап, басылым, қазақ тілі 

 

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы қазақ халқының тарихы өзінің аса 

күрделі әлеуметтік және қоғамдық-саяси қайшылықтарымен ерекшеленеді. Себебі Қазақстан 

жері түгелдей патша үкіметінің тарапынан отарланып, идеологиялық жағынан орыстандыру 

саясаты пәрменді түрде жүргізілген еді. Өзінің идеологиялық майданын патшалық билік 

миссионерлердің көмегімен жүзеге асыруға белсене кірісті. Бұл ретте қазақ халқының осал 

тұстарын зерттеуге алып, анықтап барып, өз саясатын аса сақтықпен жүргізді.  

Қазақ халқын отарлаудың бірден-бір көзі – дін мен оқу жүйесі екендігін жақсы білген 

орыс үкіметі біріншіден, өз саясатын жүзеге асыратын төменгі дәрежелі қызметкерлерді 

даярлауды қолға алып, оларды ағарту жұмысында кең қолдануға тырысты. Қазақтың 

ғасырлар бойы қолданылып келе жатқан араб әліпбиіндегі жазуды ығыстыра отырып, 

бабадан атаға, атадан балаға жалғасып келе жатқан салтынан, ұғым-нанымынан, тарихи 

дәстүрлік жалғастығынан үзіп, рухани жағынан қалай бұрсаң, солай қарай бұрылатын көнбіс 

халыққа  айналдырмаққа ниеттенді.  

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасыр басындағы елдік тарихымызда ұлттық мүддені 

негізгі мұраты есебінде биік көтерген қазақ тілінде біраз еңбектер жарық көрді. Бұл 

кітаптарда көрініс тапқан  атамекен жерді ел  игілігіне сақтау, жас ұрпаққа өз ана тілінде 

білім алу мүмкіндігін туғызу, дін бостандығы, баспасөз еркіндігі сияқты құндылықтар күрес 

бағдарламасын құруға тиіс болды. Ал бұл кітаптарда көтерілген идея, қоғам алдына 

тартылған қоғамдық ой, оның бағыт-бағдары, көтерілген идеяның тағдыр-талайы арнайы 

зерттеуге алынбады. Оның мынадай себептері бар. Қазақ тілінде жарық көрген кітаптарда 

айтылған идея-ұстанымдардың басым бөлігі алдымен патшалық билікке, кейіннен оның 

мұрагері болған кеңестік билікке ұнамады, өйткені қазақ ұлтының жаңа жүйеде алуға тиіс 

статусына байланысты ұстанымына сәйкес келмеді.   

Кітап - адам өмірінде аса маңызды орын алады. Себебі біз өз тарихымызды, 

мәдениетімізді, әдебиетімізді кітап арқылы танып білеміз. Татар ғалымы Абрар 

Каримуллиннің «Ұлт кітаптарының пайда болуы – кез-келген халық тарихындағы айырықша 

маңызды құбылыс. Одан жаңа, сапалы түрде мәдениет тарихының, ағарту, халықтың 

қоғамдық ой-санасы және әдебиеттің дамуы, қоршаған әлемді және сол әлемдегі 

халықтардың орнын тану бастау алады», - деп айтуы дәлелдей түседі [1]. Қазақ 

библиографтарының бірі  Ү. Субханбердина да: «Кітап – адамдардың көп замандарға 

созылған ұзақ тарихында тілі басқа адамдар қауымымен де түсінісудің құралы болды. 

Осындай бүкіл халықтың рухани қазынамыз болып табылатын мәдени, әдеби қарым-

қатынастың құралы болып отырған кітап тарихын тереңірек зерттеу әлі де кезеңін күтіп 

тұрған міндет», – дей келе, төңкерістен бұрын шыққан кітаптардан Қазақстанның мәдени 

өмірімен бірге  тарихына, әдебиетіне қатысты мол материал алуға болатынын атап өткен 

болатын [2]. Кітап шығару әр түрлі халықтардың рухани және материалдық өмірімен тығыз 

байланысты болып, олардың мәдени деңгейінің көтерілуіне әсерін тигізеді. 

Қазақ кітаптарын шығару ісі ХІХ ғасырдың басында қолға алынды. Ресейдегі түрлі 

миссионерлік қоғамдар православиелік кітаптарды шуваш, удмурд, марий, мордва, якут, 

шорс және басқа халықтардың тіліне аударып, бұл шығармаларды жеке кітап ретінде 

шығарып, сол халықтардың арасында тегін тарата бастады. Бұл кітаптарды өзге тілді 

халықтарға «сіңдіру» мақсатында миссионерлік мектептер ашу қолға алынды. Алғашқы 

қазақ кітаптары Қазан қаласында басыла бастаған. 1797 жылы І Павелдің татарларға жеке 

баспахана ашуға рұқсат берген Жарлығы шыққаннан кейін прапорщик Ғабдулғазиз Бурашев 
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«татар, парсы, араб тілдеріндегі оқулықтар және басқа халықтардың ағартушылық 

кітаптарын шығару арқылы еркін татар баспаханасы» ұйымын қолға алып, Қазан 

гимназиясында алғашқы баспаханасын ашып, 1801-1802 жж. жеті кітап басып шығарды.  

Ғалымдар Ш. Елеукенов пен Ж. Шалғынбаева қазақ баспа кітабы тарихын негізінен үш 

кезеңге бөліп, бірінші кезеңге 1807-1867 жж., екіншісіне 1867-1900 жж., ал үшінші кезеңге 

1900-1917 жылдар аралығын жатқызады [3].  

Қазақ кітаптары тарихын зерттеуші ғалымдар ең алғашқы қазақ кітаптарының 

қатарына 1807 жылы шыққан «Сейфулмәлік» кітабын атайды. Бұл кітап шағатай тілінде 

жазылды. Оның таза қазақ тіліне жазылмауының бірнеше себебі болды. Біріншіден, ол 

кездерде қазақ тілінде кітап шығару мүмкін болмады. Оның үстіне кітап жазушылар шет 

мемлекеттерде білім алып, түрлі тілдерді меңгергендіктен, жазбаларында кірме сөздерді 

қолданып отырды. Шағатай  тілі деп түрік, қазақ, татар, араб, парсы тілдерінің қоспасын 

айтамыз. Екіншіден, қазақ кітаптарының қазақ жерінде емес, Қазан, Уфа және т.б. ірі 

қалаларда басылып шығуы болды. Осы пікірді ғалымдар Ш. Елеукенов пен Ж. Шалғынбаева 

да ұстанған. «Кітаби тіл яки шағатай тілі – қоспа тіл. Мұның тұнбасында керек десеңіз көне 

қазақ тілінің нұсқалары да жиі ұшырайды. Осы себептерден бүгінгі қазақ та кітаби тілге 

түсініп жете алады. Ендеше, бұл тілдегі алғашқы қазақ кітаптарын біз жатсынбаймыз. Төл 

қазынамызға  балаймыз», - деп жаза отырып, «Сейфулмәліктің» қазақ халқының төл 

шығармасы екендігін дәлелдеуге тырысады.  Олардың пайымдауынша, «Сейфулмәліктің» 

сюжеттері «Мың бір түн» ертегісінен алынса да, қазақ арасына етене тарап, ел ішінде 

жатталып қалған дастан [4].  

Алайда татар ғалымы А. Каримуллин қазақ тіліндегі ең алғаш кітап «Қырғыз халқына 

хабарлама» деген атпен 1831 жылы жарық көрген дей отырып, Татар АКСР-нің Мемлекеттік 

мұрағатында сақтаулы тұрған құжаттан үзінді келтірген. Онда: «Ұлан-байтақ аймақты алып 

жатқан қазақтарды басқарып, қазақ сұлтандарымен жазбаша байланыс жасап тұру үшін 

Орынбор генерал-губернаторы Сухтелин өз әкімшілігіндегі әскери баспаханаға араб 

әріптерін жинақтауға мәжбүр болды. Оның сұрауы бойынша, 1831 жылы Москвадағы 

Лазаревтің Шығыс тілдері институты баспаханасынан 13 пұт 36 фунт араб әрпі қалыбы 

алдырылды. «Қазақ кітаптары (1806-1917)» деп аталған каталогтық кітапта қазақ 

кітаптарының тізімі 1807 жылдан бастау алатындығын библиограф Ү.Субханбердинаның 

сөзімен растауға тырысты.  

1807-1867 жылдар аралығында халық ауыз әдебиетінің алуан түрлі үлгілері, діни, 

тарихи, ғылыми бағыттағы кітаптар шығарылса, ал 1867-1900 жылдары оқу-ағарту саласына 

қатысты оқулық шығару қолға алынды. 1900-1917 жылдары ғылыми, әдеби, діни бағыттағы 

кітаптармен оқулықтар жарық көрді.  

1822-1899 жылдар аралығында Қазан, Петербург, Орынбор, Семейде 260-дей кітаптар 

шыққан. Бұл кітаптардың көпшілігі қазақ поэзиясына, дініне, тарихына, салт-дәстүріне, 

шежіресіне, әдебиетіне арналды. Сонымен қатар бұлардың арасында қазақ ертегілері, 

жаңылтпаштарына қатысты да кітаптар мен мектептерге арналған оқулықтар да болды.  

Қазақ кітаптары Қазан қаласының «Университет табиғханасында», «Коковина 

табиғханасында», «Вячеслав табиғханасында», «М.А. Чиркова табиғханасында», Қазанның 

«Ағайынды Кәрімовтер», «Домбровский», «Чириков», «Үміт», «Вячеслав», «Ағайынды 

Шараф», «Өрнек», «Мағариф», «И.Н. Харитонов» сияқты баспаханаларда басылса, ал 

Орынборда «Бреслин», Семейде «Жәрдем»  баспаханаларында басылып шыққан. Сондай-ақ 

Орынбор мен Уфа қалаларының баспаханаларында көптеген қазақ тілінде кітаптар жарық 

көрген.  

Қазан қаласы Ресейдің қарамағындағы Шығыс халықтарының кітаптарын шығарып 

тұратын орталығы болды. Бұл жайында татар ғалымы                              А. Каримуллин: 

«Қазанда таңбалап тасқа басқан өнімдері  жарық көре бастағаннан-ақ татар баспагерлері 

Шығыс мұсылман халықтарының тілінде кітап шығаруды да қолға алған еді. Өзбек, 

түркімен, қарақалпақ, құмық және басқа да Ресейдің түркі тілдес халықтарының  алғашқы 
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кітаптарының жарық көруі – сөз жоқ татар баспагерлерінің табанды еңбегіне байланысты. 

Сол тұста басылып шыққан түркі тілдерінің кітаптары арасында сан-сапасы жағынан да, 

тираж көлемінің көптігі жөнінде де татар тіліндегі кітаптардан кейін қазақ  кітаптары оқ 

бойы озық, екінші орынды алады екен. Бір сөзбен айтқанда, революцияға дейінгі қазақ 

кітаптарының талан-тағдыры татар кітаптарының тарихымен әрі кітап шығару  ісімен  

кіндіктес те шежірелес», - деп жазса,  қазақ ғалымы Ә. Жиреншин де: «ХІХ ғасырда Қазан 

қаласы Россияда тұратын Азия мен Орта, Таяу Шығыс халықтарының ғасырлар бойы 

қалыптасқан мәдени мұраларын зерттейтін Петербордан кейінгі ірі орталыққа айналды», - 

деп жаза отырып, Қазан университетінің баспаханасының маңызы зор болғанынды атап 

өткен болатын [5].     

Қазан қаласындағы бұл университет баспаханасынан түрік, қазақ, татар тіліндегі 

көптеген кітаптар жарық көрген. Мәселен, университет  баспаханасынан ХІХ ғасырдың 60-

жылдары Мұқин Салихұлының бастырумен «Бақырғани», Н.И. Ильминскийдің 

құрастыруымен «Қырғыздар үшін өздігінен орысша сауат ашу» оқулығы, «Ер Тарғын» атты 

Марабай ақыннан жаздырып алған дастаны жарық көрсе, ал одан кейін Аллаяр Софының 

«Морадил-Ғарифин» кітабы, сондай-ақ «Қисса-и  Сейфілмәлік», ал 70-жылдары В.В. 

Радловтың жинауымен «Абылай хан» өлеңі, Әбілғазы Баһадұрханның «Шежіре-и- түрік», 

«Қисса-и Шәкір-Шәкірәт падишаһ һашим балалар», «Қисса-и Бозжігіт», «Қисса-и Зарқұм», 

«Қисса-и Таһир», «Қисса-и Қозы Көрпеш», «Қисса-и Сейітбаттал», «Хакім ата кітабы», Ы. 

Алтынсаринның хрестоматиялық оқулықтары, 80-жылдары Дулат Бабатайұлының 

«Өсиетнаме», «Қисса-и Зарқұм», «Қисса-и Қарабек», «Қисса-и Айман-Шолпан», Жақып 

Елшібайұлының «Әбу Әли Сина», «Қобыланды батыр қиссасы», «Семипалат облысының бес 

дуанының барша халқының сайланмыш адамдарының Қарамола съезінде жасалмыш ереже 

дүр», 90-жылдары «Алты бармақ кітабы», «Қазақтың мақалы мен жұмбағы», «Дариға қыз», 

«Шаһмарданұлы Кашафатдиннің бірнеше кітаптары және тағы басқа көптеген кітаптар 

басылып шыққан. Бір айта кететін жайт, бір кітаптар әр жылда бірнеше рет басылып 

отырған. Мәселен, Н.И. Ильминскийдің «Ер Тарғыны» бірнеше рет қайталана басылса, 

«Қозы-Көрпеш қиссасы» да қайталанып шығып тұрған. 1894 жылы басылған «Қыз Жібек» 

одан кейін 13 рет, «Айман-Шолпан», «Сал-Сал» және т.б. кітаптар да Қазан революциясына 

дейін бірнеше рет жарық көрген.  

Қазан университетінің баспаханасы бастапқы кезде Петербургтегі «Азия» 

баспаханасының бөлімшесі ретінде ұйымдастырылып, қажетті барлық жабдықтарды сол 

баспаханадан алып отырды. Университеттегі баспахана ісін алға қою ісі қала әкімі 

Борашевқа жүктелінген. Баспахана алғаш ашылған кезде гимназия үйінде орналасса, 

кейіннен «Баспаханалар үйіне» көшірілді.  

1808 жылы Қазан университеті жанынан баспахана ашылып, онда Азия халықтары 

мен орыс тілінде кітаптар шығарған. 1816 жылдан бастап университет жанынан «Қазан 

университетінің ғылыми жазбалары» шығарыла бастады. Алғашқы кезде университет 

баспаханасына жылына 2000 сом жәрдем беріліп тұрды. 1829 жылы «Азия» баспаханасы 

университет баспаханасына қосылды [6].    

ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасырдың басында университет баспаханасынан қазақтың 

ойшыл, ағартушы, демократтарының кітаптары басыла бастады. Бұл ретте біз 1907 жылы 

шыққан М.-Ж. Көпеевтің  «Хал-Ахуал» деген кітабын атай аламыз. Ағартушы, журналист М. 

Кәшімовтың университет баспаханасынан  қазақ балаларына арналған «Әдеб» (1907), «Үгіт» 

(1907) және т.б. кітаптары, М. Қалтаевтың «Қазақтың айнасы» (1910), «Біраз ғибрат сөз һәм 

Ғабдулла мударисінің тәріжа халы уа һәм Нұрмұхаммед Сағынаев тәржіма халы уа һәм 

Ашимов пен Қалтаевтың сөздері һәм Мәшһүр (Мақыш)  (1910), Ж. Шайхулисламұлының 

«Қисса –и Қасым Жомарт» (1910), Ғ. Бектасовтың «Қисса-Құламерген» (1916) және т.б. 

кітаптар басылып шыққан.  

Қазан қаласында «М.А. Чурикованың мұрагерлері», Б.Л.  Домброскийдің, Н.П. 

Коковина, «Мағариф», «Шәриф», «Өрнек», «Үміт», «Милләт», Г.М. Вечеслав, И.Н. 
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Харитонов, Н.М. Чижова, Т.Д. Еремеев-Шашабрин, В.М. Ключников, Ермолаева сияқты 

баспаханалары да қазақ кітаптарын басып отырды [7].  

ХХ ғасырдың басында Қазан қаласында қазақ тілінде кітап шығарғандардың 

қатарынан Чирковтың баспаханасын атауға болады. Негізінде бұл баспахананың иесі Шевиц 

болып, 1849 жылы Н.П. Коковинге сатқан еді. ХІХ ғасырдың екінші жартысында қазақ 

тілінде он шақты кітаптар басылды.  

Қазандағы ағайынды Ғилмутдин мен Барғанутдин Шарафутдиновтардың «Шәрәф» 

баспаханасы 1906 жылдың қарашасында ашылып, бірнеше қазақ тіліндегі, атап айтқанда М.-

Ж. Көпеевтің «Сарыарқа кімдікі, қазақтың осы күнгі әңгімесі» (1907), «Тірлікте көп 

жасағандықтан көрген бір тамашамыз» (1907), Машһүр шаирдың «Ақмоланың Шиһабуддин 

әл-Маржани мәрсиясы және басқа өлеңдері» (1907), А.А. Жандыбаевтың «Жас ғұмырым яки 

жастықта ғафлет» (1907), Ж. Жәнібековтің  «Айна» (1908) сияқты кітаптары жарық көрді. 

Алайда бұл баспаханадан Ұлы Мәртебелі Патша ағзамға тіл тигізгені және орыс үкіметіне 

қарсы көтеріліске қатысуға шақырған өлеңдер жинағын шығарғаны үшін 1908 жылдың 25 

маусымындағы Қазан губернаторының 5876 нөмірлі бұйрығымен жабылып, ағайынды 

Шарафутдиновтар баспаханаларын 1908 жылдың қарашасында Ғ. Саиновқа сатуға мәжбүр 

болды.  

Жаңа қожайын баспахананы «Өрнек» деп атап, қазақ тілінде бес кітап басып 

шығарды. Олардың ішінде «Қалтайұғлының қазақ ахуалындан бәхәс еткен манзумесі» 

(1909), «Қасым Бұлхайырұлының зынданда жатып айтқаны» (1909), А. Жандыбаевтың «Жас 

ғұмырым, яки жастыққа ғалаф», З. Ерғалиұлының «Қазақ әліппесі» сияқты кітаптарды 

атауымызға болады. Бұл баспаханадан 1910 жылы  Захари Ахмет Бөкейдің 42 беттік «Қазақ 

әліппесі» деген қазақ мектептеріне арналған кітабы 3000 данамен басылып шықты. Дегенмен 

1911 жылғы 13 қаңтардағы коллеж тіркеушісі И. Якимовтың мәліметі бойынша Саинов қағаз 

жүзінде ғана «Өрнек» (Урнэк) баспаханасының қожайыны болған. 

И.Н. Харитонов баспаханасы Қазан губернаторының арнайы рұқсатымен 1896 

жылдың 13 ақпанында ашылып, 1900 жылдан бастап араб әріпін орнатып, мұсылман 

тіліндегі кітаптарды шығара бастады. Сонымен қатар баспахана орыс тіліндегі кітаптарды 

мұсылман тіліне аударып, шығарып отырған. Мәселен, А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, И.С. 

Тургенев, Д.Н. Мамин-Сибиряк және т.б. шығармалары аударылды. Сонымен қатар 

грамматика, араб, парсы және орыс тілдерінің сөздігі, арифметика, география, тарих, физика, 

ботаника оқу кітаптары басылды. Баспахана он жылдай ғана өмір сүріп, 1916 жылдың 

тамызында «Үміт» баспаханасымен қосылған. И.Н. Харитонов баспаханасынан 1000 данамен 

42 беттік «Жаңа өсиет» кітабы басылып шыққан. Сонымен қатар 1905 жылы бастауыш 

мектептердің екінші сынып шәкірттеріне арналып «Ғақаид» атты қазақ тілінде оқу құралы 

жарық көрген [8].  

Ал Қазан қаласында 1913 жылы ашылып «Мағариф» баспаханасынан 1916 жылға 

дейін қазақ тіліндегі алты кітап басылып шықты. Солардың ішіндегі ең алғаш қазақ тілінде 

1914 жылы 10000 данамен жарық көрген М. Дулатовтың «Азамат» жинағы.  

Қазақ кітаптары «Үміт» баспасынан да көптеп басылған. Мәселен, бұл баспаханадан 

1911-1916 жылдар аралығында отыздай қазақ кітаптары шығарылған. Атап айтсақ, З. 

Кәрімидің «Бұлбұл құстың екінші парасы» (1911), «Сауат: Түркістан бөліміндегі түрік-өзбек 

тобында дыбыс жүйе жолымен тәртіп етілген таза әліппе кітабы» (1913) сияқты  кітаптармен 

қатар  діни-өсиеттік  және оқулықтар болды. Сонымен қатар  баспаханадан аударма кітаптар 

да шығарылды.        

Қазан қаласында шығыс халықтарының баспасөзі жөнінде Уақытша комитет 

құрылып, Орынбор, Семей, Троицк, Уфа, Астрахан қалаларының баспаханаларынан шығып 

тұрған қазақша кітаптарды тексеріп, олардың араларындағы зиянды деген кітаптарды сынға 

ала бастады. Негізінде қазақ тіліндегі кітаптарды қатаң тексерістен өткізу ісі 1894 жылдан 

қолға алынған.  
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Сол кездерде шығыс басылымдарын бақылаушы профессор В.Д. Смирнов Баспа ісі 

жөніндегі бас басқармаға «Қисса-и Сейітбаттал» мен «Қисса-и Зарқұм» жырларының 

қолжазбаларын Мұхаммет пайғамбарды мадақтап, ал орыстарды «кәпір» деп жазғандығы 

үшін басуға келмейтіндігін айтып хат жолдаған. Бұл кітаптар басқа діндегілерге қарсылығы 

әлі оянбаған қазақтарға қозғау салып, мұсылманшылыққа шақырады дейді. Осы хатқа орай  

Баспа ісі бұл екі қолжазбаны басуға тыйым салды [9].  

Баспаханалардың қызметі мен онда шығатын кітаптар жайында Қазан губерниялық 

жандармдық Басқармасы құпия түрде тексеріп отырған. 1913 ж. 5 науырыздағы №2319 

нөмірлі құпия хатта Кәрімов, Хұсайынов баспаханасында қазақ тілінде басылып шыққан 

кітаптардың Жандармдық Басқармада қаралғандығы, бұл кітаптар діни мазмұнда екендігі әрі 

ешқандай да қауіп тудырмайтындығы айтылды.  

Қазақ кітаптары Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық, саяси жағынан өркендеген 

қалаларының бірі Орынбор қаласының баспаханаларында да шығарылып тұрды. Қалада 

татар және орыстардың бірнеше баспаханалары болған. Бұл ретте Б. Бреслиннің, 

Ефимовский-Мировицкийдің, П.Н. Жариновтың, Кәрімовтардың және т.б. баспаханаларды 

атауға болады. 1917 жылға дейін бұл баспаханалардан қазақ тілінде 100-ден аса кітаптар мен 

кітапшалар басылған. Олардың ішінде анықталған 53 басылым 139145 данамен шыққан.  

Орынборда 1909  жылы «Вакт» газетінің баспаханасы ашылып, 1910-1915 жылдар 

аралығында қазақ тілінде жеті кітап пен кітапшалар, бұның ішінде      М. Дулатовтың «Оян, 

қазақ!», Н. Сағадиевтың «Семипалат облысы Өскемен уезіне қараған қазақтардың аштықтан 

зорлықтары» деп аталған және т.б. кітаптар жарық көрген.    

Ал 1906 жылы ашылған «Дин ва мағишат» («Дін және өмір) баспаханасында 1907-

1916 жылға дейін 13 қазақ кітаптарын басқан. Бұлардың ішінде А. Байтұрсыновтың «Маса», 

М. Дулатовтың «Есеп құралы», Ғ. Қараштың  «Аға тұлпар» кітаптары бар. 

Қазақ кітаптарын басу жағынан үшінші орында Ташкент қаласы болды. Өзбек 

баспаханаларынан қазақ тілінде жиырмадай кітаптар басылып шыққан. Г.Х. Ғарифжановтың 

«Галямия» баспаханасы 1893-1917 жж. 17 қазақ кітабы басылыпты [10].  

ХХ ғасыр басында қалыптасқан қазақ зиялылары елде баспасөз саласын дамытып, 

ағарту мәселесіне байланысты прогрестік пікірлер мен ұсыныстар орын ала бастаған еді. 

Мектеп-медреселердің ашылуы ағартушылық бағыттағы оқу құралдарын қажет етті. 

Қазақстанның ірі қалалары Семей, Троицк, Орал, Верный сияқты қалаларындағы 

баспаханалар ашқан.  Троицк қаласында «Хезмет» деп аталатын, ал Оралда К.Т. 

Тухватуллиннің кітап басатын баспаханасы болды. Орал қаласында қазақ тілінде – 2, 

Семейде – 12 кітап, ал Верныйда бес кітап басылды [11].  

ХХ ғасырдың басында шыққан қазақ кітаптарын бірнеше бағытқа бөліп көрсетуге 

болады. Бұлар: 1) әдеби; 2) тарихи тақырыптағы; 3) оқу-ағарту саласына арналған; 4) діни; 5) 

ғылыми.     

Қазақ әдебиеті саласының өрлеуі ХХ ғасыр басында өріс алды. ХІХ ғасырдың екінші 

жартысында басылып шыққан кітаптарды қайталап басумен қатар діни, мәдени, әдеби, 

тарихи, оқу-ағартуға арнап А. Құнанбаев, М. Кәшімов, М. Дулатов, А. Байтұрсынов, Ғ. 

Қарашев, М. Жұмабаев, К. Төгісов, С. Торайғыров, Ж. Аймауытов, М. Сералин, С. Көбеев,  

С. Дөнентаев және  т.б. қазақтың алдыңғы қатарлы зиялылары,  ақын, ағартушыларының 

кітаптары жарық көрді.  

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы қазақ халқының тарихына 

байланысты басылып шыққан кітаптардың қазіргі Қазақстанның тарихын, әдеби, мәдени 

өмірін зерттеуде маңызы зор. Бұл кітаптар тарихи деректерді, мұрағат қазыналарын 

толықтырып, қазақ халқының саяси, мәдени өмірінен құнды мәлімет беріп қана қоймайды, 

халқымыздың рухани қазынасының қатарын толтырады. Аталған жылдары жарық көрген 

қазақ кітаптары арқылы Қазақстан тарихының этнографиясын, әдет-ғұрып, салт-дәстүрін,  

ХІХ ғасырдың соңы мен ХХ ғасырдың басындағы саяси оқиғаларды айқындауда бірден-бір 

дерек болары сөзсіз. 
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СПОРТТЫҚ КҮРЕСТІҢ ТАКТИКАСЫ МЕН ТЕХНИКАСЫН ЖЕТІЛДІРУДІҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Аға оқытушы Танаев Қ.Т., аға оқытушы Абдыхайранов У.А. 

Халықаралық Тараз иннвациялық институты 

 

            Андатпа. Негізгі тактикалық міндеттің шешуіне керекті жағдай техниканың 

дайындық болады. Балуанның тактикалық ықтималы көбінесе оның дене қабілеттілігімен 

анықталады. Жеңіске жетудің аса керекті жолдарын жоғары дамыған жылдамдық күш, 

ептілік, шыдамдылығын спортшыға таңдауға рұқсат етіледі. 

Кілт сөз: Тактика, техника, белдесу, кәсіби, іскерлік, қабілетілік, күрес, 

психологиялық.  

Аннотация. Необходимым условием для решения основной тактической задачи будет 

подготовка техники. Тактическая вероятность борца во многом определяется его 

физическими способностями. Наиболее необходимые пути к победе разрешается выбирать 

спортсмену с высокоразвитой скоростной силой, ловкостью, выносливостью. 

Ключевые слова: Тактика, техника, пояснение, профессиональное, деловое, умение, 

борьба, психологическое  

Abstract. A necessary condition for solving the main tactical task will be the preparation of 

equipment. The tactical likelihood of a fighter is largely determined by his physical abilities. The 
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most necessary path to victory is allowed to be chosen by an athlete with highly developed speed 

strength, agility, endurance. 

Keywords: Tactics, explanation, professional, business, skill, struggle, psychological 

 

Спорттық күрестің тактикасы мен техникасы – бұл жарыста және белдесуде жеңіске 

жетуге мақсат қойып, техникалық, дене дайындығы және жігерлікті, қарсыласының 

ерекшеліктерін шебер пайдалануы, жаттықтырушылар және спортшылардың іскерлік 

қызметі арқасында спорттық күрес тактикасы үздіксіз дамып және байытылады. Тактикалық 

шеберлік техникалық дене дайындығы және жігерлік дайындығымен жақын байланысты.  

Негізгі тактикалық міндеттің шешуіне керекті жағдай техниканың дайындығы 

болады. Балуанның тактикалық ықтималын көбінесе оның дене қабілеттілігімен анықталады. 

Жеңіске жетудің аса қажетті жолдары жоғары дамыған жылдамдық күш, ептілік, 

шыдамдылығын спортшыға таңдауға рұқсат етіледі. Балуанның тактикалық ықтималы 

көбенесе оның психологиялық дайындығына тәуелді болады. Балуанның батырлығы және 

белсенділігі белдесу барысында өзінің жағдайын қарсыласына қабілеттілігін байлау 

анықтайды. Алдын-ала көру тактикалық ойлаудың іске асуының маңызды ерекшелігі. 

Алдын-ала көру, яғни ойлап алды болжау, жалпы жарыстың және белдесудің нәтижесі неден 

тәуелді болатынын сөз алдына келтіруі.  

Әр кез бір тактиканы қайта-қайта қолдану жақсы нәтижеге жетуге бөгет болады, 

себебі қарсыластарын қарсы қимыл жасауға ықтимал алады. Тактикалық дайындықты 

әртүрлі тәсілдерді қолдану белдесу барысында жағдайды шебер пайдалану, техникалық 

керекті әрекет жасаудың тактикасы болып табылады. Қорқыту – бұл тактикалық 

дайындықтың тәсілі балуан нәтижесінде белсенді қимыл әдістер, қарсы әдістер және ұстасу 

жасап, қорқытуды туғызып қарсыласын амалсыздан қорғанысқа көшуге мәжбүрлейді, 

шабуылшыға әдіс, қарсы әдіс жасауға жағдай туғызады. Байлау – тактикалық дайындық 

тәсілі. Қарсыласын еркіндік әрекеттен ажырату және оның қорғанысқа көнуге мәжбүрлеуі, 

сөйтіп оған әдістер жасауға жағдай жасауы. [1] 

Спортшының техникалық дайындығы деп оны негізгі техникалық қимылға үйрету, 

жарыста қолданылатын немесе жаттығу құрамында игерілетін және таңдап алған спорт 

түрінің техникасын шыңдауы. 

Балуанның техникалық дайындығы - әдейі арналған жаттығулардың техникалық 

қалыптасу үрдісін, әдістерді және күресте қолданылатын әртүрлі комбинацияларды 

қалыптастыру. 

Спорттық күресте – техникалық дайындықтың бастапқы мақсаты – спорттық айқаста 

техникалық қимылдарды қолдануды қалыптастыру және көп жылдар бойы күреспен 

айналысып спорттық күрес шеберлігін шыңдау болып табылады. 

Спорттық күресте жалпы және арнайы техникалық дайындық деп бөлі керек. 

Жалпы техникалық дайындық деп әртүрлі қимылдарды білу және қалыптастыру, 

әртүрлі техникалық нұсқалардың шешімін қамту, жаттығулардың барлық дайындықтарын 

толық игеру.  

Арнайы техникалық дайындық – бұл әр жаттығушының әртүрлі жағдайдағы спорттық 

кезеңдерінің техникалық қимылдарының дағдыларының қалыптасуы болып табылады. 

Арнайы техникалық дайындық жоғарғы спорттық жетістікке жетуге бағытталған және 

тактикалық дайындықпен тұтасады. Әр жаттығушыға ұзақ оқу-жаттығу жұмысы бойынша 

негізгі техниканы таңдау кейде кездейсоқ болады. 

Жаттықтырушылар сол әдістерге ерекше мән береді, егерде оны оңай істелінсе және 

басқа әдістермен араласып қолданылса комбинациялық әдіс болады. 

Кейбір әдістерді қайта-қайта қолдану арқылы қимылдардың дағдылануының баюына 

әкеледі. Күрес тәжірибиесінде мұндай әдістерді таңдаулы (коронный) деп атайды. Сол 

таңдаулы әдістердің техникалық істелінуі сол бұлшық еттерінің қатысатын тобы өте жоғары 

жетілгендіктен болып саналады. 
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Жаттықтырушы сол таңдап алған техниканың шыңдалуын бұлшық еттер тобының 

жетілдіруі себепкер болады. Сол уақытта да техниканың қолданылуы дененің жетілдіру 

бғытына жағдай туғызады. Сондықтан балуандардың техникасымен дене дайындығы 

қасиеттерінің бір-бірімен байланысты болатынын қорытындылайды. 

Күрес әдістерін қолданғанда әртүрлі қимылдың мінездемелері, үлкен қорғану 

қимылының кешендісінің, әртүрлі бұлшық еттер тобының жиырлуы жалпы дене 

даярлығының жетілдіруіне жағдай туғызады.[2] 

 Шақыру - тактикалық дайындықтың тәсілі, балуан соның арқасында қарсыласын 

белсенділік әрекет істеуге шақырып, оған алдын-ала дайындаған әдістерді, қарсы әдістерді 

жасауға жағдай туғызады. Екі рет алдау – тактикалық дайындық тәсілінің маңызы сонда 

балуан белгіленген әдісті жасауды алдамшы әдіс ретінде көрсетеді. Сондықтан қарсыласы 

жасалған әдіске қарсы әдіс жасау дайындығы төмендейді. Тактиканың негізгі түрлері: 

шабуылдау, қарсы шабуылдау, қорғану және жанжақты. Шабуылдау тактикасы балуанның 

жоғарғы белсенділігі болып есептелінеді. Ол белдесуде қарсыласын қорықпай, шешімді 

шабуылдайды.  

Бұл тактика үшін мінездемесі: тіке тұру қалпында, күресте еркін жүру, 

комбинациялық әрекеттер жасау, өзінің сүйікті әдістерін, қарсы әдістерін жасау. Балуанның 

шабуыл тактикасы өте жақсы дене және психологиялық дайындығы әртүрлі техникалық 

әрекеттердің қолдануын талап етеді. Олар: үздіксіз шабуылдау тактикасы және кей кездегі 

шабуыл тактикасы болып бөлінеді. Қарсы шабуылдау тактикасы – балуан белдесуді қарсы 

және жауапты қарсы шабуылда қолданады, қарсыласы жағынан кейбір уақыттарды 

белсенділік әрекеттерді пайдалану арқылы, қарсы шабуыл тактикасы қарсыласына қарсы 

ерекше әсер етеді, егер қарсыласы жылдамдығы жағынан төмен болса. Қорғану тактикасы 

күту мінезделеді, егер балуан өзінің барлық көңілін қорғануға тоғыстайды, белдесуде 

белсенділік көрсетпейді және қарсыласына шабуылды жасайды, егер ол қате ғана 

жібергенде.  

Белдесуде тактикалық жоспарды жүргізуді құру Егер өзінің техникалық, дене 

дайындығы және қуаттылық қасиеттерін толық көрсетсе, өзінің дайындығының әлсіз 

жерлерін жасырса және соның нәтижесінде белдесуде жақсы көрсеткішке жету үшін 

балуанға ертерек өзінің әрекеттерін болашақ кездесуде жоспарлап қою керек. Белдесудің 

тактикалық жоспары – бұл оймен жеңіске жетудің жолы. Тактикалық жоспарда белдесудің 

мақсатын, оған жетудің әдістемелері, құралы, уақыты және шешуші әрекет орындары 

белгіленеді. Балуан керекті жағдайда тұрысын, арақашықтықты белгілейді. Белдесудің 

мақсатын белгілеу Кілемге шығар алдында балуан өзіне белдесудің соңғы мақсатын болжау 

қажет. Белдесудің мақсатын анықтағанда әруақытта өзінің мүмкіндігіңді және осы белдесуге 

дайындығыңды тағы да қарсыласыңның қабілеттілігін есептеу қажет. Әлсіз қарсыласын 

өзінің мақсатына жету үшін таза жеңіске, ал күштісіне мүмкін ұпай сонымен ұтуға шектейді. 

Белдесудің тактикалық жоспарын анықтауда, балуан дайындығын сондай-ақ техникалық 

әрекеттерді және соған дайындық тәсілдерді, алға қойған мақсатқа дәл келетін әрекеттерді 

іздейді. Әдістерді және оның нұсқаларын қарсыласының қорғаныста нашар жағын есептеп 

бұрын таңдайды.  

Белдесуде шешуші әрекеттердің орынын және уақыт жоспарлауда балуан бірінші 

болып ұтыс ұпайларын алған болса, онда ол дұрыс жағдайда болатынын көру қажет. Егер 

балуан өзінің төзімділігінің басымдылығын пайдаланғысы келсе, ол белдесудің бастапқы 

кезінен қарсыласып алдамшы шабуылымен шаршатып, сонан соң шешуші әрекеттерге 

көшеді. Белдесудің бас жағында қысып ұстасуды керек ететін шешуші әрекеттерді 

жоспарлаған дұрыс. Белдесуді жоғарғы қарқынмен өткізуді жоспарлау керек. Егер жақсы 

дайындалған төзімділігі нашарлау және күш, техника жағынан басым емес балуанмен 

кездескенде төзімділігі озық қарсыласымен кездескенде, өзіңнің қуатыңды шағындап жұмсау 

қажет. Қарсыласының сүйікті әдістерінен қорғану қолдану, дұрыс тұрысын табу, шабуыл 

жасауға аз әсерін тигізбейді. Сондықтан да өзіңе керекті тұрысты пайдалануды жасыру 
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мақсатымен, қарсыласыңды адастырып және оны күтпеген мезгілді шабуылдау қажет екенін 

ұмытпай керек. Белдесудегі табыс дұрыс жасалған жоспар мен жүргізуге байланысты 

болады. Бірақта өте дәл, жақсы жоспар ештеңе әпермейді, егер балуан оны шебер орындауға 

жарамаса. [3] 

Тактикалық жоспар әрекеттерін іске асыру – бұл деген қарсыласыңды өзіңнің еркіне 

бағындыруы. Әрине белдесуде екі спортшы да алдана жеңісті мақсат етіп қояды, жекпе-жек 

барысында біреуі жақсы жағдайда қалуы мүмкін, өзгеге қарағанда. Белдесудің кейбір 

кезеңдерінде ұтыс жағдайына жеткенде белдесудің қорытындысы шешімді деуге ешуақытта 

болмайды. Төрешінің мәрелік ысқырығына дейін балуан жинақты, ықыласты әртүрлі 

кездейсоқтыққа дайын болуға міндетті. Егер балуан белдесуде ұтылып жатса, онда ең соңғы 

секундтарға дейін ол барлық шара қолданып, жағдайды өзгертуі керек. Әр спорттық жыл 

жаттығудың дайындық, жарыстың негізгі және өтпелі кезеңі болып бөлінеді. Спорттық 

жаттығудың кезеңдері мен этаптары спорттық форманың заңдылық дамуымен анықталады, 

балуандардың жеке ерекшеліктермен және жарыстың календарын есепке алумен. Спорттық 

форманың даму заңдылығы үш фазаның үзіліссіз ауысуымен аяқталады: оны алу, сақтау 

және уақытша жоғалту. Онан соң осы фазалар биік және беріктік негізінде қайталанады.  

Жаттығудың дайындық кезеңі. Ол 80 күнге жақын құрастырылады және біртіндеп 

белсенділік демалыстан қарқынды спецификалық жұмысқа қамтамасыз етуге бағытталады, 

онан әрі дене қасиеттерін дамытуға, күрес техникасын және тактикасын меңгеруге және 

шыңдауға.  

Дайындық кезеңінің негізгі мақсатына кіреді: Ағзаның қызметік мүмкіндігін 

жоғарылатады, оның жұмыс қабілеттілігін, дене дайындығының жоғарылатады және 

балуанның керекті дене қасиеттерінің дамуына; әдістерді меңгеруге, қарсы әдіс және қорғану 

және бұрын меңгерген техникалық және тактикалық қимылдардың жаңа нұсқаларын; әрі 

қарай жақын көретін техникалық және тактикалық қимылдарды шыңдауға және оларды 

өткізгенде қателерін дұрыстауы; белдесуді жүргізуден тактикасында білімін, білгірлігін және 

дағдылануын және жарысқа қатысудың тактикасын; зерделік және қуаттылық қасиеттерін 

тәрбиелеуі; спорттық жаттығудың теориялық білімін кеңейтуі.  

Күрес сабағының негізгі түрлерінің бұл уақытта оқу-жаттығу сабағы болады. Бір 

немесе екі рет аптасына дене дайындығы жаттығуы ұйымдастырылады. Дайындық кезеңінде, 

спортшылардан қатысуға арнайы дайындықты талап етпейтін үлкен емес жарыс өткізуге 

болады. Жұмыс қабілеттілігін арттыру біртіндеп жаттығу жүктемесінің қарқынын және 

көлемін қамтамасыз ету. Бұл кезеңде жүктеменің қарқыны – бәсеңдеу, ал көлемі – үлкен. Бұл 

кезеңде жаттығудың негізгі құралы болып жалпы дамыту жаттығулары, арнайы жаттығулар, 

үйрену және үйрену-жаттығу белдеулері жатады. Дайындық кезеңінің екінші жартысында 

арнайы жаттығулар және белдеудің жүктеме салмағы көбейеді.  
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методологиялық мәселелерi айтылады.  

Аннотация: В статье освещаются теоретико-методологические проблемы истории 

освободительного движения под руководством Исатая Таймановича и Махамбета 

Утемисова, находившегося в 1836-1838 годах в западном регионе Казахстана. 

Annotation: The article highlights the theoretical and methodological problems of the 

history of the liberation movement under the leadership of Isatai Taimanovich and Makhambet 
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Өткен ұрпақтардың жалпы ұлттық биiк мұраттар жолында жүрiп өткен жолын, осы 

жолда жиған мол тәжiрибесiн, жеткен жетiстiктерi мен жiберiп алған қателіктерін ой 

таразысынан өткізу - отандық тарихтану ғылымының негiзгi мiндеттерiнiң бiрi. Өмiр 

сұранысына сай жоғарғы ғылыми теориялық және методологиялық тұрғыдан жазылған 

тарихи зерттеу жұмыстарының қоғамның тарихи санасы мен тағылымының қалыптасуына, 

мемлекеттiк идеологияға ықпалы зор болмақ.  

Қазақстан тұрғындарында тарихи сананы қалыптастырудың мемлекеттiк 

концепциясында бұл мәселе кезек күттiрмес маңызды мәселе ретінде қойылды. «Отан 

тарихының тағылымдары және Қазақстан қоғамының қайта жаңғыруы» атты ғылыми 

сессияда да: «Үшiншi мыңжылдыққа аяқ басарда бiзге өткен-кеткенiмiздi қайтадан 

сараптамасқа жағдай жоқ. Өйткенi, тарихи жадымызды қалпына келтiрiп, тағдырымызды 

қайта таразылау тәуелсiздiгiмiздiң де мән-мағынасын ұғындыра түседі делiнген [1]. 

Отан тарихында еш уақытта өзектілігін жоймайтын тақырыптардың бiрi  ұлт -азаттық 

және әлеуметтік теңдiк үшiн қозғалыстар тарихы. 1836-1838 жылдары болып өткен Исатай 

Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған көтерiлiс ұлт тағдырына тікелей қатысы бар 

осы екі бірдей, яғни ұлт-азаттық әлеуметтік теңдiк тоғыстырған қозғалыс болды. Бұл қазақ 

халқының XIX ғасырдағы қоғамдық өмiрiндегi жаңа құбылыс болатын. Сондай-ақ, оның тұп 

тамыры осы тарихи мезгiлдегі Бөкей ордасының қайталанбас, нақты саяси экономикалық 

және әлеуметтiк өмiрiнен туындап жатты. Яғни, біріншіден Ресей әкімшілік орындарының 

Бөкей ордасына тереңдеп еніп, оның ішкі өмiрiне араласа бастауы және соның салдарынан 

бұл аймақтағы елдің шаруашылық және қоғамдық өмiрiндегi әлеуметтік қайшылыктардың 

шиеленісіп кетуi өзара қарсы тұрған күштер арасындағы қарулы қақтығысқа алып келдi.  

Қазақстан Республикасының тұңғыш Президентi Н.Ә.Назарбаев Махамбет 

Өтемісұлының туғанына 200 жыл толуына арналған мерекелi жиында: «Қазақ халқының 

өзінің жер бетінен жоғалып кетпей, iргелi ел ретiнде сақталып қалғаны оның еркiндiк сүйгіш 
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ерік жігерінің, асқақ рухының арқасы. Осы жолда арғы-бергі замандарда орын алған бас 

көтерулердiң, қозғалыс, көтерiлiстердiң арқасы. Елi мен жерi үшiн жаның пида еткен 

боздақтардың арқасы. Исатай мен Махамбет басқарған халық қозғалысы солардың бiрi емес, 

бірегей деген болатын [2].  

2003 жылы 1836-1838 жылдардағы көтеріліс идеологы Махамбет Өтемісұлының 

туғанына 200 жыл толуына байланысты ЮНЕСКО-ның шешімімен мерекелік шаралардың 

жүзеге асырылуы да бiздер атап өткен кұндылықтардың әлемдік сипатын ескеруден 

туындаған, сонымен бірге көтерiлiс тарихнамасын кешендi түрде, жаңа методологиялық 

тұрғыдан зерттеу кажеттiлiгiн дәлелдейді. Қазақстанның батыс өңiрiндегi қазақтардың 1836-

1838 жылдары орын алған қарулы көтерілістерінің тарихына 185 жылға тарта уақыт өтіп, сан 

алуан еңбектердің пайда болуына, ол жөнінде түрлі көзқарастар айтылып, оның 

тарихнамалық проблемаға айналғанына қарамастан арнайы сараптамалық еңбектер жарық 

көрмеді. Қазан төңкерiсiне дейiн жарияланған көтеріліс жөніндегі арнаулы еңбектер 

саусақпен саңарлық болды, бiрақ олардың өзінде тарихнамалық ізденіс жоқтың қасы бұл 

жағдай Н.Ф.Савичевтiң еңбегiне де қатысты.  

Аталмыш төңкерiске дейiнгi 70-80 жыл аралығында жарық көрген нарративтік 

әдебиеттер, этнологиялық, географиялық шолулар Бөкей Ордасының әлеуметтік, 

экономикалық дамуына арналды да, ондағы саяси ахуалға сипаттама бергенде ғана Исатай 

Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы, оларға ерген қараша халық «заңды өкіметке» қарсы 

шыққан «бүлікшілер» ретiнде көрсетiлдi.  Бірақ осының өзің де тарихнамалық iзденiстiң бiр 

белгiсi, авторлар көзқарасын анықтауға қажетті элемент ретiнде қарастыруға болады. Ол 

кезеңдегі әдебиеттiң көпшiлiгi Жәңгір ханды ұлықтауға арналды, себебi орыс 

отаршылдығының басқару жүйесіндегі шенеуніктер, тiптi ресми көзқарастағы тарихшылар 

мен этнологтар оған Бөкей ордасындағы патша үкіметінің сенiмдi өкiлi ретiнде карады. 

Тарихнамалық талдау тұрғысы арада бұл бағыттағы ізденістер де қарсы жақтың көтерiлiске 

қатысты ұстанымдарын оның алғы шарттарын анықтауға септігін тигізетінің  мойындау 

керек. Қозғалысқа обьективтiк баға қазақ авторларының, ақын-жырауларының еңбектерінде 

кездеседі, бірақ оларда да тарихнамалық талдау ұшыраспайды. Оның есесiне бұл сипаттағы 

шығармалар оқиға барысын және оның заңдылықтарын, көтерiлiс жетекшілерінің мiнез-

құлқын, саяси көз қарасын, халық мүддесіне өмiрiн қиған  тұлғалар ретінде баяндаудағы  

шыңшылдығымен және дәлдігiмен ерекшеленеді. Олардың ішінде ауызша тарихнаманың 

құнды ескерткiшi ретiнде Ығылман Шөрекұлының (1876-1931/32) «Исатай-Махамбет» 

дастанын ерекше атауға болады [3]. 

С.Бабажанов, М.Бекмұхамедов еңбектерiнде де тарихнамалық iзденiске қажеттi сыни 

көзқарастардың нышаны байқалады. 1917 жылға дейiнгi еңбектер проблеманың 

тарихнамасын қалыптастыра қойған жоқ. Тек патшалы Ресейдегi және дәстүрлі қоғамындағы 

«қоғамдық-экономикалық формацияның ауыстырылғаннан кейiн ғана Исатай Тайманұлы 

мен Махамбет Өтемісұлы бастаған көтерiлiстi  жалпы алғанда Қазақстандағы ұлт-азаттық 

қозғалысы методологиялық және методикалық тұрғыдан қайта қарастыруға жол ашылды. 

Тарихнамалық зерттеудің маңызды бөлiгi болып табылатын теориялық 

методологиялық мәселелер қазақ көшпелі қоғамының формациялық табиғаты және Ресейдегi 

азаттық қозғалыстың бiрлiгi, оны құрайтын орыс пролетариатының әлеуметтiк күресiнiң 

шаруалардың аграрлық және орыстан басқа халықтардың ұлт азаттық қозғалысының бір 

арнада дамығаны, олардың тұтастығы туралы концепция эволюциясына сәйкес өзгеріп 

отырды. 

Кенес дәуiрiнiң бар кезеңiнде де, Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы 

бастаған көтерiлiс қазақ қоғамында таптық қайшылыктардың болғандығының айқын белгiсi, 

яғни Қазақстанда кеңес өкiметiнiң орнауына берiк алғы шарттары болғандығы туралы идея 

аясында баяндалды.  

Көтеріліс тарихнамасының қалыптасуында өткен ғасырдың 20-жылдары жарық 

көрген Г.Сербаринов пен А.Ф.Рязановтың еңбектерi үлкен рөл атқарып, кейінгі зерттеу 
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барысына елеулі ықпал еттi. Бұл еңбектер алғаш рет мұрағаттық деректерді пайдаланып, iске 

қосуда екендiгi тарихнамалық шиеліністерде аталып өтілді. Бұл кезеңдегі ғана емес, жалпы 

алғанда бұл көтерiлiс тарихнамасында Х.Досмұхамедұлының шығармалары ерекше орын 

алады. Ол Қазақстандағы ұлттық қозғалыстардың барлығында патшалық Ресейдің отарлық 

саясатына қарсы бағытталғандығы, олардың бiрiн «прогрессивтік» деп, екіншілерін - 

«феодалдық монархиялық қозғалыстар» деп бөлуге болмайтындығы, «бірыңғай ағым 

теориясы» тұрғысынан қарастыру керектігі туралы пікірді ұсынды. 

Бұл тұжырымның әлем елдерiнiң тарих ғылымында танылғанына және тарихи 

шыңдықтан туындағанына қарамастан қазақ зиялыларының бұл секілді концепциялары 

марксистiк-лениндік методологияға көше бастаған зерттеушілер тарапынан карсылыққа 

ұшырады. Ғылыми ізденістер, сессиялар мен конференцияларда орын алған пікірталастар 

барысында 1836-1838 жылдардағы көтерілісті – шаруалар көтерілісі ретінде көрсетуге 

тырысушылық үстем жағдайға ие болды. С.Ж.А К.Асфендияровтың  М.Ақынжановтың 

М.Якуниннің, М.Вяткиннің, В.Ф.Шахматовтың еңбектерінде көтерілістің «бүлікшілік 

сипаты да, «бірынғай ағым» теориясынан туындайтын тұжырымдар да сынға алынып, оның 

таптық сипаты баса көрсетілді. Тарихи oй- пiкiрдiң эволюциясындағы бұл межелік кезеңдi 

А.И.Зевелев пен Ш.Абдуллаевтың 1951 жылғы «отарлық кезендегi Орта Азия мен 

Қазақстандағы ұлттық қозғалыстың сипаты туралы пікірталастар» деген мақаласы көрсетті.  

1950-жылдардан толық үстемдiк құрған осы концепция тарихи ой-пiкiрдiң дамуының 

кейінгі кезеңдеріне де тән болды. Ол өткен ғасырдың 60-80-жылдары дүниеге келген 

Е.Бекмахановтың. С.З.Зимановтың, Ф.Дахшлейгердің, С.Е. Толыбековтың, И.Кенжалиевтiң, 

Ж.Қасымбаевтың, т.б. ғалымдардың нақтылы еңбектерінде, алғы сөздерi мен ғылыми 

түсiнiктемелерде көрiнiс тапты. 

 1970-80-жылдарда көтерiлiс тарихын зерттеуге арналған еңбектердi жүйелеу қысқа 

шолуларда эмпирикалық түрде жүргiзiлумен қатар, бұл бағытта біршама ілгерілеу байқалды. 

Көтерiлiс тарихының кейбiр қырлары Қазақстандағы ұлт-азаттық қозғалысының барысы мен 

сипатына арналған Д.И.Дулатованың «Революцияға дейiнгi Қазақстан тарихнамасы» деген 

еңбегiнде, тақырыптағы докторлық диссертациясында, түрлi ғылыми жинақтар мен 

конференциялардың материялдарында баяндалды. Олар көтерiлiстi зерттеудегi жоғарыда 

аталған концепциялық тұжырымға күрделі өзгерістер енгiзе қойған жоқ [4]. 

Қазақстан тарихын, оның ішінде қарастырылып отырған тақырыптыда зерделеуде, 

тарихи ой-пікірдің дамуында тарихнаманың құрамдас бөлігі және теориялық негізі болып 

табылатын методологиялық ізденістердің орнын атау керек. 

1980-жылдардың аяғында 1990-жылдардың бас кезінде бұл салада Ж.Қасымбаевтың, 

Н.Е.Бекмахановтың, А.К.Бисембаевтің мақалалары жарияланды. Бұл авторлардың ізденістері 

кеңірек түрде З.Алдамжаровтың «Тарих: пайым мен тағылым» деген 2003 жылы жарық 

көрген түрлі мақалалар жинағында жалғасын тапты. Ондағы тарихты методологиялық 

мәселелеріне арналған бөліміне К.Л.Есмағамбетов пікір білдірді. Ол жөнінде баспасөз 

бетінде де рецензия жарияланды.  Дегенмен бұл сала отан тарихының терең де, жан-жақты 

зерттеу нысанына айнала алмай келеді. 

ХIХ ғасырдың 30-жылдарында Ордада шиеленіскен сұлтандар мен қарапайым 

халық арасындағы әлеуметтік және экономикалық қарама-қайшылық жаңа көтерелістің 

бірден-бір себепшісі болды. Бірақ бұл өзінің сипаты жағынан бұрынғы хандық өкімет 

үшін өзара жауласқан, сұлтандар басқарған көтерілістен мүлдем өзгеше еді. 1836 жылы 

басталған көтерілістің басты ұйымдастырушылары Исатай Тайманұлы мен Махамбет 

Өтемісұлы болды. Батырдың екеуі де Беріш руының Жайық бөлімінен шыққан және 

екеуіде старшын болған. ХIХ ғасырдың екінші ширегінен бастап Бөкей хандығында қазақ 

халқына экономикалық қысым еселене түсті, ғасырлар бойы қалыптасқан қоғамдық 

қалыптың бірқатар маңызды жақтары күрт қиратылды.  

Астрахань губернаторының үйінде тәрбие алған Жәңгір хан далаға кейбір салт -

дәстүрден бастап, жер қатынастарын, салық саясатын және хан сарайын қоса, хандықтағы 
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қоғамдық тұрмыс пен саяси құрылысты қайта құрудың “аристократиялық - өркениетті “ 

жоспарларын ойластырып отырды. Ол өзіндік салт-дәстүрі бар жартылай көшпелі қазақ 

қоғамының негізінде хан билігі мен патша тағының саясатына бірдей дәрежеде құлақ 

асатын , өзінше бір “сауатты“ аймақтық хандық құруды ойластырды. Алайда көшпелі 

және жартылай көшпелі қауымдар ханның бұл жаңалықтарын қабылдауға әзір емес еді. 

Патша әкімшілігінің жергілікті ұйымдарына және негізінен алғанда, патша өкіметінде 

қызмет атқаратын ірі және орташа жергілікті шонжарлар бөлігіне біржақты сүйене 

отырып , хан билігі зор табандылықпен жүргізген саясат хандық және отаршылдық езгінің 

күрт күшеюіне, ауылдық- қауымдық жерлерді шонжарлардың жаппай тартып алуына 

әкеліп соқты. Осының салдары ретінде ол шаруашылық өмірдің мықтап бұзылуын, 

ауылдық ұжымдардың экономикалық әлеуетінің құлдырауын, жоқшылыққа ұшырап, 

кедейленген қожалықтар санының едәуір көбеюін, хан билігінің беделі мен ықпалының 

күрт құлдырауын, сол кездегі тәртіпті өзгертуге ұмтылушылықты туғызды. 

Осындай жағдайда қазақтың малшы шаруалар бұқарасының көтерілісі болып, ол 

әсіресе 1836-37 жылдарда хандықты мықтап дүр сілкіндірді. Халық азаттық қозғалысы 

бастапқыда хандықтың Каспий теңізі жағалауына жапсарлас жатқан оңтүстік аудандарын 

қамтыды. Бұл қолайлы бай жайылымдық алаптар еді. Негізінен жерсіз және жері аз 

көшпелі қауымдар, өмір арнасынан шығып қалып, қанағаттанарлық жалгерлік жағдайында 

жайылым алуға немесе балық кәсіпшіліктеріне жұмысшы болып жалдануға үміттенген 

қауым мүшелері сол жерлерге ағылды . Уақыт өте келе , бұл жердегі халықтың тығыз 

болып, ал қазыналық басқарушылар үстіне хан және салық жинаушылар билігінің 

тонаушылық сипат алғаны сонша, бұл учаскідегі жердің тарлығы мен алым салықтың 

хандықтың басқа аудандарына қарағанда ерекше көптігі күрделі шиеленісті туғызды.  

Аталған иеленушілердің жерлеріне ғана 30- жылдардың орта шенінде орда 

халқының үштен бірінен астамы, 7 мыңға жуық шаңырақ көшіп барды. Қысқа қарай мұнда 

көп мал айдап әкелініп , олардың саны 200 мыңдай жылқыға және жарты милионнан астам 

қойға жетті, бұлардың көбі бай сұлтандармен билердің малы еді. Шаруалар бұқарасы мен 

көптеген ауыл старшындарының хан саясаты мен басқаруына наразылығы тез өрістеді . 

Оның тұтынуына Жәңгірдің 1833 жылы қайын атасы Қарауыл қожа Бабажановты Каспий 

теңізінің жағалауын өздеріне қоныс еткен ру бөлімшелерінің билеушісі етіп тағайындауы 

себеп болды. Ханның бұл әрекетін жергілікті жерлерде көпшілік жұрт өздерінің  

мүдделері мен ауыл қауымдарының еркін мүлдем елемегендік және өздеріне қыр 

көрсетушілік деп санады. Халық Қарауылқожаны қарапайым көшпелілерді қатыгездікпен 

қанаушы ретінде, ірі өсімқор- саудагер және күш қолданып басқаруды жақтаушы ретінде 

білетін. Ол ханның жаңа саясатын ең жақын және жан сала уағыздаушылардың әрі 

орындаушылардың бірі ретінде де белгілі болатын. Халықтың орныққан көзқарасы 

бойынша , шыққан тегі қожа болғандықтан, оның қазақ руларын басқаруда құқысыз 

жағдайының да мәні болды. Хан Бабажановты тағайындау туралы шешім қабылдау 

қарсаңында да, одан кейін де ханға жолданған топтың өтініштері мен ескертулеріне назар 

аудармады. Ашынған халық бұқарасы ханға ашық қарсы қозғалыс бастады. 

Исатай Тайманұлы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған ұлт -азаттық күресі өз 

дамуында үш кезеңнен өтті . Бірінші кезең 1833-1836 жылдарды қамтиды және қарулы 

көтеріліске дайындық кезеңі ретінде сипатталады. Екінші кезең көтерілісшілердің ханға 

қарсы аттануымен басталып олардың жеңіліске ұшырауына-1837 жылғы қарашаның орта 

шеніне дейін созылады. Үшінші кезең көтерілісшілердің Исатай мен Махамбет бастаған 

шағын тобының Жайықтың сол жағасына өткен кезінен (1837 жылғы желтоқсанның орта 

шені), күштерді жаңа шайқастар үшін топтастыру және Ақбұлақ өзеніне жақын жерде 

болған ұрыста біржола жеңіліске ұшырау (1838 жылғы шілденің орта шені ) кезеңімен 

аяқталады [5]. 
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Руслан С.Қ. – Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі студенті 

 

Аңдатпа:Мақалада инновациялық білім беруді игеру оқушылардың кез келген 

жаңалық және бүгінгі қолданыстағы білім жүйесін жетіп меңгерген, деңгейі  жоғары саналы 

ұрпақ болатыны туралы айтылады. Метатанымдық процестерді меңгере білген жас ұрпақ 

оқуды уйрену, өзін -өзі реттеу, алдыға жоспар құра алатын, тәсілдерді тың игере білетін 

нәтиже көрсететіндігі айқын берілген. 

Кілтті сөздер: инновациялық технология, метатану, жаңа формация мұғалімі, кәсіби 

құзыреттілік. 

Аннотация: В статье говорится о том, что овладение инновационным образованием 

станет сознательным поколением с высоким уровнем знаний, достигшим любой новизны и 

существующей сегодня системы знаний учащихся. Наглядно показано, что молодое 

поколение, овладевшее метатанальными процессами, демонстрирует результаты обучения, 

саморегуляции, умения строить планы, осваивать приемы. 

Ключевые слова: инновационная технология, метология, педагог новой формации, 

профессиональная компетентность. 

 

    Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың “Қазақстан-2050”стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты” атты Қазақстан халқына жолдауында: «Білім беру жүйесін жаңғырту 

барысында оқыту үдерісіне қазіргі заманғы әдістемелер мен технологияларды енгізу, 

біліктілікті бекітудің тәуелсіз жүйесін құру қажет”,- деп атап көрсетті. Жаңа инновациялық 

технология білім беру caласынa дaмытyды, яғни oқy үрдiсiн дapaлауда oқушының жeкe тұлға 

ретінде дaмытyды, өзiндiк іс-әрекетін қaлыптacтыруғa бaғыттaу-бiлiм бeрyдe пәндeрдiң бip-
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бipiмeн кipiктipiле бaйлaныcын жүзeге aсырyды көздейді. Жаңа технологияларды жаңарту 

жылдан жылға негізгі жаһандық үдерістерді ақпараттандыру заман талабы болып отыр.  

Қазіргі ақпараттық қоғамда, жаһандану дәуірінде, компьютер, смартфон, 

телекоммуникациялар қолданыс құндылық негізіне айналады. Кәсіби мамандандырылған 

пәндерді оқытуда жаңа инновациялық технологияларды пайдалану арқылы оқу тиімділігін 

арттыру жұмыс түрлерін ұйымдастырып оқушылардың игерген білімдерін пайымдау болып 

табылады.  

Oқытyдың жaңa тexнoлoгияcы — oқытyдың тиiмдi әдiс-тәсiлдерiн қoлдaнуды, 

oқытyдың әр түрлi әдicтерi мен формаларын біріктіруді, оқу материалын тиімді 

пайдалануды,оқудың сапасына білім мен біліктілікті жүйелеуді жүзеге асырады 

Инновация — кез - келген жаңалық немесе жаңалықты енгізу ғана емес, бұл бүгінгі 

қолданыстағы білім жүйесінің тиімділігін арттыратын үдеріс. Инновациялық іс-әрекет — 

білім берудің кез келген деңгейінде инновациялық үдеріспен қамтамасыз ететін шаралар 

кешені және үдерістің өзі. Педагогикалық инновация білім беру жүйесін қайта құру, 

жетілдіру, модификациялау, өзгертуге байланысты немесе оның белгілі жақтарын, 

қасиеттерін және аспектілерін (жаңа заңнамалық акттерді, құрылымдарды, 

тұжырымдамаларды және интеграциялық байланыстарды және т.б.) жасақтау.  

Инновациялық үдеріс ұйымның мақсаты, құрылымы, міндеттері, технологиясы және 

адам ресурстарын қамтиды. Инновациялық іс-әрекеттің негізгі функцияларына 

педагогикалық үдерістің компоненттерінің өзгерістерін енгізеді: мақсаттары, білім беру 

мазмұны, оқытудың формасы, әдістері, тәсілдері, технологиялары, басқару жүйесі және т.б.  

Барлық зерттеушілер инновацияны инновациялық стихиялы ізденіс ретінде 

қарастырмау керек деген пікірге келеді, себебі инновация - мақсатты бағытталған, саналы 

өзгеріс Сонымен, жоғарыда қарастырылған педагогикалық инновацияның болмысы нұғу 

амал-дарындағы ортақ нәрсе олардың басты назары  педагогикалық шығармашылықтың 

үдерісі мен нәтижесінде  болуында. Барлық зерттеушілер білімнің инновациялық 

үдерістердің болмысын жаңа теориялық талдап, түсінік беруге, үздіксіз инновациялық 

қозғалысты қамтамасыз етуге  қажеттілігін атап өтеді.  

Бұл қажеттілік, өз кезегінде мамандардың арнайы даярлау,  соның ішінде 

педагогикалық инновация саласында құзыретті педагогтерді даярлау мәселелесін 

өзектендіреді. Инновациялық іс-әрекетке, үздіксіз инновациялық режимде жұмыс жасауға 

педагогтерді даярлау арқылы инновациялық білім беруді дамытудың сәттілігі 

анықталады.  Осы даярлықтың маңызды құрылымдық бөліміне қоғамның, еңбек нарығының, 

тұлғаның, технологиялардың және үздіксіз ақпараттық ортаның жаңаруына өз кәсіби іс-

әрекетінде оперативті әрекет етіп, икемді болу қабілеті жатады.  

Жалпы айтқанда педагогтің құзыреттілігі білім берудегі инновацияның дамуының 

тұрақтылығының маңызды шарттарының бірі. Сондықтан, педагог мамандардың кәсіби 

құзыреттіліктерін мақсатты дамыту- білімнің инновациялық дамуының маңызды факторы. 

Елімізде жаңа инновациялық технологиямен қаруланған білім берудің жаңа жүйесі 

жасақталып, қазақстандық білім беру жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт 

алуда. Бұл өзгерістер оқушылардың метатанымдық немесе өздігінен реттелетін оқуын 

жетілдіретін педагогикалық талаптармен шыңдалған жеке тұлғаның қалыптасуын талап 

етуде.  

Осыған байланысты ұсынылған мақаланың мақсаты — оқушылардың метатанымдық 

немесе өздігінен реттелетін оқуының тиімділігін анықтау және оқушылардың қабілеттерін 

арттырудың кейбір педагогикалық алғышарттарына шолу жасау. “Қалай оқудың керектігін 

үйретудің” қозғаушы күші,”метатану” болып табылады. Басқаша айтқанда,оқу бар,бірақ 

сонымен бірге оқуды үйрету де бар.  

«Метатану» термині оқушылардың саналы оқуы мен ойлауының дамуына ықпал ететін 

бірқатар процестерге қатысты қолданылады. Метатануға танымдық процестерді тану, түсіну 

және реттеу үшін немесе танымдық процестерді қарастыру үшін, соның ішінде қателерді 
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тану және ойлауды бақылау үшін пайдалану ретінде анықтауға болады 

Метатанымдық қабілеттерін жетілдірудің кейбір әдістеріне тоқталайық және ең алдымен 

«оқуды үйрену» модулінің атауы «Өзін-өзі реттеу» процесін білдіреді.  

Осы метатану модулінің көмегімен оқушының оқу тәжірибесін түсіну және бақылау 

қабілеттері дамиды. Оқуға саналы түрде қарайды, есептерді шешуде өзінің әдістері мен 

тәсілдерін қолданады. Өзінің күшті және әлсіз жақтарын сезінеді, оқу барысында өзіне не 

ұнайтынын, не ұнамайтынын түсінеді және жеке мақсаттар қою қабілеті пайда болады. Ол 

орындауға тиісті тапсырманы анықтайды және бір немесе бірнеше тәсілдер арқылы 

тапсырманы орындау жоспарын құру арқылы стратегиялық ойлау және бақылау қабілетін 

арттырады.  

Оқушының оқуын бақылауға алып, оны жүргізу кезінде оларға тәуелсіздік беруге 

ерекше назар аудару керек. Бұл метатанудың маңызды аспектісін —өз бетінше жұмыс 

істеуге және дамуға деген ұмтылысты қалыптастырады. Оқу үдерісінің табыстылығына 

байланысты ынталандыру, әлеуметтік және эмоционалдық себептер арасындағы күрделі 

әрекеттестікпен метатанымдық білімге де байланыстылығын ойдан шығармаған жөн.Өзін-өзі 

реттеу мен метатанудың мұндай дағдыларын дамыту-балалардың саналы оқушылар болып 

қалыптасуының кепілі.  

Оқушылардың метатануының мониторингі бақылау және талдау негізінде анықталған: 

білім алушының жеке басы ретіндегі өзі туралы білімі; мақсаттар мен тапсырмаларды білу, 

түсіну және бағалау; тапсырманы орындауға қажетті стратегияларды білу және оларды 

бақылау. 

Метатанымдық қабілеттері қалыптасқан бала: нақты мақсаттар қоюды үйренеді; өзіне 

деген сенімділікті арттырады; оқу процесіне белсенді қатысады; жолдастарының пікірін 

құрметтейді; қызықты, проблемалық сұрақтар қоюды біледі; талдауға, бағалауға үйренеді; 

пәнге қызығушылық танытады, сондай-ақ өзін-өзі реттеудегі оқытудың жеке мәні 

ашатындай, оқытудың орындылығын, танымдық мотивацияны, жеке және интеллектуалдық 

рефлексияны қалыптастырған педагогиканың мүмкіндіктері жасайды, сонымен қатар ақыл-

ой қызметін ұйымдастырудың тәсілдерін, жалпы оқу және тәуелсіз кәсіби жұмыс тәсілдерін 

анықтауға көмектеседі. 

    Қорыта айтсақ, өзгермелі қоғамдағы жаңа формация мұғалімі – педагогикалық 

құралдардың барлығын меңгерген,ее тұрақты өзін-өзі жетілдіруге талпынған, рухани 

дамыған, толысқан шығармашыл тұлға құзыреті.Қазіргі жас ұрпақтың саналы да сапалы 

білім алуының бірден-бір шарты-оқу орындарындағы білім беру үрдісіне жаңа 

инновациялық техно- логияларды енгізу екендігі сөзсіз түсінікті.Сондықтан ғылыми-

техникалық прогрестен қалыспай, жаңа педагогикалық инновацияларды дер кезінде 

қабылдап, өңдеп, нәтижелі пайдалана білу – әрбір ұстаздың  негізгі міндеті болады. 
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ӘОЖ 371 

 

ҰЛТТЫҚ ТӘРБИЕ АРҚЫЛЫ  МЕКТЕП ЖАСЫНДАҒЫ 

БАЛАЛАРДЫ ЕҢБЕККЕ БАУЛУ 

 

аға оқытушы Куатбекова Р.И., БӨС-18-1 Елеуова У. 

Халықаралық Тараз инновациялық институты 

 

Аңдатпа. мақалада ұлттық тәрбие арқылы мектеп жасындағы балаларды еңбекке 

баулу арқылы халық өнерінің, оның ішінде ұлттық өрнек өнерін, жаңа дәуірдегі қолайлы 

жағдайда жас жеткіншектерді еңбекке,өнерге баулу, өнер арқылы, еңбек арқылы дамыту 

шығармашылыққа бағыттау туралы жалпы еңбек арқылы. Ұлттық тәрбиеден нәр алған адам-

рухани құндылықтарды бойына сіңіріп, бой түзеп көтеріледі.  Оның ең  маңыздылығы-

адамды ойлануға, бағыттайды, жеке тұлға ретінде қалыптасады. 

Кілт сөздер: ұлттық тәрбие, заттар әлемі- "екінші табиғат" сырт пішін,әдемілік, 

әсемдік, құрылым 

Аннотация. в статье рассказывается о приобщении детей школьного возраста к труду 

через народное воспитание, в том числе через искусство. Национального выражения, о 

направлении молодых людей к труду,приобщению к искусству, развитию через искусство, 

через труд, через творчество. Самое важное из них-это то, что заставляет человека думать, 

ориентироваться, сформироваться как личность. 

Ключевые слова: национальное воспитание, мир вещей - "вторая природа" внешняя 

форма, красота, красота, структура 

Abstract. the article tells about the introduction of school-age children to work through folk 

education, including through art. National expression, about the direction of young people to work, 

introduction to art, development through art, through work, through creativity. The most important 

of them is what makes a person think, navigate, form as a person. 

Key words: national education, the world of things - "second nature" external form, beauty, 

beauty, structure 

 

Ұлттық тәрбие-отбасынан басталады. Отбасы – адам баласының өсіп өркендеуіне 

өнер үйренетін ұясы.     Адамның өміріндегі ең қуанышқа толы қызық дәурені осы отбасында 

өтеді. Бала өмірінің алғашқы күннен бастап ата-ана өздерінің негзгі борыштарын-тәрбие 

беруден бастайды. Ата –аналардың алдына қойылған мақсат міндеттерінің бірі балалардың 

денсаулығы, оның дұрыс жетілдіріп өсуін қадағалау, тәрбие беру, білім беру,  сонымен қатар  

өсе келе еңбекке баулу. Бүгінгі таңда отбасы тәрбиесінде қоғам ата аналардың  алдына үлкен 

жауапкершілік жүктеп отыр. Себебі өскен бала болашақта қоғаммен араласады. [1] 

Қазіргі  дамыған заманда озық қоғамға ілесе алатын ұрпақ тәрбиелеу – бүгінгі күннің 

басты талабының бірі болып отыр.Себебі еліміздің дамыған мемлекеттердің қатарына 

қосылуы білмге, мәдениетке, өнерге, ғылымға және ұлттық тәрбиеге байланысты. Тәрбиенің 

қуатына тең келетін рухани күш, оның көзі жоқ екенін жақсы білеміз. Ұлттық тәрбиеден нәр 

алған адам-рухани құндылықтарды бойына сіңіріп, бой түзеп көтеріледі.  Оның ең  

маңыздылығы-адамды ойлануға, бағыттайды, жеке тұлға ретінде қалыптасады. 

Отбасы тәрбиенің ұлттық ерекшеліктері: туыстық қарым қатынас,  жеті ата туралы 

түсінік, перзенттік парыз, сана- сезім, ұлттық намыс, отансүігіштік қасиет, еңбексүйгіштік 

қасиеттер ұлттық тәрбиенің негізгі бағыттары болып табылады. [2] 

Тұрмыс – салтқа байланысты туған әдет-ғұрып мен салт-дәстүр, бәрінде халықтың 

арман-тілегі, ой-пікірі, келешек ұрпаққа айтар өсиеті көрініс беріп отырады. 

Адамның әдептілігі мен мәдениет деңгейі оның сөйлеген сөзінен, істеген ісінен, 

мінез-құлқынан, жүріс-тұрысынан көрініп тұрады.  
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 Ата-ана бала тәрбиесіндегі негізгі тұлғалардың бірі.Сондықтан баланың жан-

дүниесіне үңіліп, мінез құлқын жете білгені маңызды. 

Ол үшін баланың іс әрекетіне тереңірек үңіліп,онымен әңгімелескенде баланың 

пікірімен үлкен адамдай санасқан дұрыс. 

Баланы тәрбиелеуде үйдегі еңбек тәрбиесі –барлық тәрбиенің негізі болып 

табылады.Еңбек мақсатқа, қуанышқа жеткізеді, бақытты өмір сүруіне себепші болады. [3] 

Ұлы пелогогтар айтқандай «Адамның болашақ мамандығы үшін ең маңызды нәрсе- 

үйдегі еңбек тәрбиесі». «Баланың еңбекке араласуы мүмкіндігінше ертерек басталуы тиіс, 

өйткені бала еңбегі оның адамгершілік қасиеттерін қалыптастыратын ең қуатты негіз болып 

табылады»-деген.Балаларды еңбек түрлерімен және кәсіптермен таныстыру арқылы ұжымда 

еңбек етуге, белсенділік, ынта, қолымен жасаған еңбегіне қуаныш, мақтаныш сезімі 

туындайды. Адамның адам болып қалыптасуының құралы-еңбек. Олай болса бүгінгі таңдағы 

қоғам қажеттілігі- жас ұрпақтың бойында еңбекке ынталандыруды тәрбиелеу, болашақ еңбек 

жолын дұрыс таңдауға баулу. Балаларға үй жағдайында еңбек етуге үйрету үшін оларға 

белгілі қиын емес тапсырмалардан бастаған жөн алдымен кез келген жұмысты қалай атқару 

керектігін көрсеткен абзал. Мысалы гүлге су қую гулге қаншалықты мөлшерде су қую қажет, 

ойыншықтарды жинастыру, киімдерді бүктеу т.б. сол сияқты. [4] 

Еңбекке баулуда бала күнделікті өмірге қажетті дағдылар мен ептілікті үйреніп 

сонымен қатар ақыл-ойының дамуына әсер ететіндей, бастаған істі соңына дейін 

жеткізетіндей, еңбек арқылы бала қоғамда қалыптасады.  Қол өнерге баулу арқылы ұлттық 

кол өнерге баулу келесі кезең: Ұлттық қолөнер - ұрпақтан-ұрпаққа ұласып келе жатқан 

халықтық мұра. Данышпан ғалымдарымыздың сөзімен айтқанда, өмірдегі сұлулықты тек 

табиғат қана емес, сол сұлулықты таңдап, талғаушы адам да оны жасаушы да адам. Ал өнер 

дегеніміз- өмірді көрсетуші, бейнелеуші ғана емес, сонымен бірге ол өмірдің нақ өзі де. 

Демек адам баласы сонау есте жоқ ерте дәуірден бастап өмірін, тұрмысын көрікті де сәнді 

етуге айрықша көңіл бөлген. Тұтынған бұйымдарын, киім-кешек, төсек-орындарын қалайда 

жақсы, ою-өрнекті, әшекейлі әсем етуге тырысқан.Мәдениет пен өнер де осы процестен тыс, 

өзінен-өзікелген жоқ. Ғасырла бойы көшпелі жағдайд өмір сүріп, жартылай 

отырықшылықпен кәсіп еткен ертедегі ата-бабамыз үшін баспана салып, азық-түлік 

қамдаудың, жүн түтіп, арқан есіп, жіп иірудің, тері илеп, текемет басудың, сырмақ сырудың, 

алтын, күміс, асыл тас, маржан моншақтардан ұқсатып бұйымдар жасаудың, ағаштан, 

темірден түйін түйіп, тас қашаудың маңызы ерекше. Халқымыздың тұрмысын одан әрі 

көркейту, еңбек ету мен өмір сүру жағдайын жақсартып, олардың ұлттық мәдениетін көтеру 

- қазіргі бетбұрыс кезеңде алға қойылған міндеттердің ең негізгілерінің бірі. [5] 

Бұл міндеттердің көздеген мақсаты ұлттық өнерді халық игілігіне асыратын жоғары 

сапалы бүгінгі күннің эстетикалық талабына сай заттарды өндіру ісін кең жолға қою. 

Осындай үлкен істің басы қасында болар, сол істі тындырар адамдардың бір тобы - сәндік 

онер, дизайн және қолөнердің кәсіпқой  майталман шеберлері. Адам қолымен дүниеге келіп 

жатқан заттар әлемі өнерпаздың шебер суретшінің ой елегінен бір өтпей әсемдік сипат ала 

алмайды.Сәндік қолөнердің бұйымдары күнделікті айналамыздағы қоршап керегемізге 

жарап, демалсақ жұмсақ орындық, ас ішсек әсем де ыңғайлы ыдыс, тоңған бойымызды 

жылытып, бойжеткеннің керкіне сән қосар тамаша киім болады. Қысқасы бізді қоршаған 

"екінші табиғат" - заттар әлемінің бүгінгі өмірді суреттеуі қиынға түскен болар 

еді.Иммануил Кант осы заттар әлемін "екінші табиғат" - деген екен. Сөз мағынасында ой 

жүгіртсек, шынында ауыл сырғында сылдырлаған бұлақ пен мүлгіген орман бір де, тұрғын 

үйдің немесе жұмыс орнының, күнделікті өмір сүрген орта өзінше бір табиғат. Адам өмірі 

мен тұрмысы үшін екеуінің де қажеттілігі сөзсіз қажет. Қажеттілігі соншалық адамдар 

екеуіне де аса ілтипатпен көңілмен қамқорлық жасайды. Көркейтуге тырысады. Мысалы, 

ертедегі біздің кошпелі ата-бабаларымыз аң аулап, садақ тартып, қылыш сермеп, жауға 

шапқан құралдарын қалай безендіргенін, қаңтардың қақаған аязы мен шілденің аптаған 

ыстығына сапа болған киіз үйдің ою-өрнегі, сүйек құрлысын айтатын болсақ, халқымыздың 
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ғаламат ақыл-ойының шығармашылық парасаттылығын көруге болады. Ал енді осы 

заттарды өнер иесінің, ягни шебердің қаншалықты өз өнерінің белгісін қалдырды немесе 

белгілі бір зат өзінің қажеттілік қасиетті сақтай отырып шебердің шығармашылық еңбегінің 

нәтижесінде қандай әсемдік дәрежеге жетті деген сұрақ туады. Әрине, заттар тек қана 

қажеттілік тұрғысынан ғана емес, әдемілік, әсемдік зандылығы бойынша дамиды. Сондықтан 

әшекейлі заттар мен сәндік бұйымдар көптен жасалатыны хақ. Осыған байланысты 

сұлулыққа деген көзқарас ғасырлар бойы өзгеріп, екшеленіп отырады.Сонымен жоғарыда 

айтылған сұрағымызға жауап іздесек, кез келген заттарды әсемділік мәнін өсірем деп 

әшекейлей беруге болмайды. Әсіресе еңбек құралдарын жасаған кезде қалай да пайдалы 

тиімді жағына ерекше көңіл бөлген дұрыс. Мысалға, атауыз ғаламат сұлу болып жасалып 

шегені тістемесе оның ұстаға керегі шамалы. [6] 

Олай болса осы сияқты құралдарды қажеттілік тұрғысынан қарап, жасаған жөн екен 

де мүмкіндігінше әсемдік беру қажет.Осы айтқандарымыздың мынадай үш түрлі негізгі затқа 

байланысты бір-бірінен ұштасып, бірақ өз алдына түсінік беруді қажет етеді.Бірінші - зат 

жасалған белгілі бір конструкциядан (құрлымнан), сүйек құрлысынан тұрады да, соған 

байланысты ықшам да тыянақты формаға ие болады. Ертеде ата бабаларымыз атқа мініп 

шаба жөнелу үшін қамшы ойлап тапты. Төрт таспадан бастап он екі таспаға дейін өріліп, 

тобылғы сапқа бекітілген қамшы екі бөліктен құрастыралады да ат жүргізуші құрал болып 

шыға келеді. Өнер тілімен айтқанда құрастыру жасалады. Ал бұл құрастыру станоктік 

өнерімен монументтік өнер композициясынан өзгешелеу. Мұнда нақты пайдаға асатын зат 

жасалады. Шеберліктен гөрі конструкторлық яғни құрастырушылық қызмет көбірек 

атқарылады. Ендеше бұл іс ғылыми тілмен айтқанда «дизантты» өнеріне жақын. Себебі 

"дизантты" деген ағылшын тілінен алынған «сызу», «кескіндеу» деген және әсем деп те 

аударылып жүрген сөздерден алынған. Соңғы жиырма шақты жыл шамасында ауызға іліккен 

бұл сөздің өрісі жылдан-жылға кеңейіп өз алдына өнер, ғылым дәрежесіне көтерілді.Екінші - 

сырт пішін бейне, түр-түстің үйлесімділігі ою-өрнектің дәлдігі. Сонымен, жаңағы төрт 

таспадан бастап он екі таспаға дейін өрілген қамшы иесін бірте-бірте өзіне қызықтырып, 

таспалардың ирек-ирек тиімді оны жаңа шеберлік ізденістерге итермелейтіні әбден ықтимал 

нәрсе. Енді адам яғни шебер қамшының сабына да ирек-ирек таспа орап, келе-келе басын 

шашақтап, сабына асыл металдар қондыруды тапты. [7] 

Сөйтіп ою-өрнектер адам мен жануарлардың бейнесін садақтың жебесі, найзаның 

ұшы немесе әр түрлі өсімдіктердің жапырақтарына ұқсас сызықтар болды. Оны біздер 

археологиялық қазба заттардан білеміз қазіргі қазақ ою-өрнегіндегі "қошқар мүйіз", "түйе 

табан" деген өрнектер содан қалған болуы керек.Бірте-бірте олар жалпыланып әр түрлі 

геометриялық нұсқаларға айналады. Әдетте ол нұсқалар жазықтықты сақтап, белгілі бір 

ритмді қайталап отырады да заттың бойына жанай жапсырыла орналасады (тігілген кесте, 

сырмақ т.б.).Үшіншіден - нақты симметриялы құрастырулардан тұратын және осы формаға 

жарасымды ою-өрнекті, шығармашылық образды заттар жасалады. Мұндай жағдайларда 

шебер өнерпаз өз ойын синтездеу арқылы ойындағысын жүзеге асырады. Сонымен айтылған 

екі қағида бірге жұмсалады.Осындай қағидалар арқылы көркемдік сапасы жоғары, 

пайдалылығынан әсемдігі басымдау, эстетикалық құны өте мол сәндік (декоративтік) 

өнердің туындысы дүниеге келеді. Бұл туынды уақыты мен дәуіріне қарай, өмірінің 

ұзақтығына орай эстетикалық құны арта береді де пайдалылық қасиетінен айырылады. 

Әрине, сәндік өнерге жоғарыда айтылған дизайн өнерінің талаптары да қойылып, өз шешімін 

тауып жатады. Дегенмен ол жеке шебердің өмірге көзқарасы мен эмоциялық көңіл-күйін 

бейнелейді, адамға деген жылылық әсер береді.[8] 

Сәндік өнерді өз дарынына немесе шеберлігіне арқау еткен шебер ғана шығармасына 

нәр боларлық гүл шоғын әрқашан табиғаттан, өмірден іздейді. Табиғат болса өте бай қазына. 

Міне осы нәрді тапқан шебердің шығармасы ғана адамға аз да болса көңіл сергітер қуаныш 

әкелген болар еді. Сондықтан да болар соңғы жылдарда халық сәндік өнер туындыларын аса 

зейін қоя қызықтайды, ал өнеріміз тұрмыс төрінен орын тауып, халық игілігіне қызмет 
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етеді.Қазақ ою-өрнегі, сөз жоқ ұлттық туынды. Ол ұлттық  шеңберде қалып қоймайтын, 

дүниежүзілік мәдениетпен үндесетін бай мұралардың біріне жатады.Халқымыздың 

қолданбалы сәндік өнерін пайдалана отырып, оқушыларға әсемдік туралы тәрбие беруде 

мектеп алдына қойылып отырған талаптарды дұрыс шешу үшін мұғалімнің теориялық, 

әдістемелік және практикалық дайындығы болуы қажет. Сондықтан да мектеп 

мұғалімдерінің өз білімдерін жетілдіріп, халық өнерін үйренуі және оны оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне сәйкес, эстетикалық даму дәрежесіне қарай тәрбие беру мақсатына 

қолданған жөн. [9] 

Қазақ халқының ұлттық қолөнері деп халық тұрмысында жиі қолданылатын өру, тігу, 

тоқу, мүсіндеу, құрастыру, бедерлеу сияқты шеберлік өнер жиынтығын айтады. 

Шын мәнінде осы өнер түрлерінің әрқайсысының өз алдына талай ғасырлық тарихы 

бар. Халық өнері мен тарих аралығында мәңгілік байланыс жатыр, әсіресе бұл қолөнер 

тарихында кездеседі. Ал өрнек өнеріндегі түрлі құпиялар мен жұмбақ сырлардың 

ерекшеліктерін бала жанымен, бала өмірімен сабақтастыра алсақ, бұл біз үшін ең маңызды 

да қызғылықты іс. Сондықтан ғасырлардан бері сұрыпталып біздің дәуірімізге жеткен және 

сақталып келе жатқан жауһар қазыналардан үйреніп таным алуымыз қажет. Танымдық мәні 

бар өнерді үйренуде халықтан асқан ұстаз да, өнерпаз да жоқ. 

Адам баласының өмірі – ұлттық өнердің негізгі мазмұны. Айналадағы дүниенің 

шындығы сол өмірге байланысты алынады. Осы қағида заманымыздағы бейнелеу өнерін, 

оның ішінде халық өнерін, оқушыларға оқытып үйретуде негізгі үлгі болып табылады. 

Сондықтан да сол өткендегі адам баласы жасаған өнер табыстарын өзіміздің 

мирасымыз, мұрамыз деп қарайтын болсақ, оларды терең түсінбей тұрып ешуақытта 

жаңалыққа - дұрыс қадам жасай алмаймыз. 

Осындай бай қазынаның ішінен ұлттық өрнек өнерін сөз еткенде ұста, шеберлер, 

зергерлер тілге тиек болады. Осындайда шығармашылығына, оның ішінде өрнек өнеріне, 

айрықша көңіл бөліп, шебер ұйымдастырылған жақсы іс- тәжрибелердің ғана нәтижелі 

көрініс табатынын көреміз.[2] 

Көркемдік талабы өскен қазіргі ғылым мен техниканың шарықтаған заманында, 

оқушыларға сапалы білім мен өнерге баулып, көркемдік шеберлігін шыңдауда, халық 

өнерінің озық үлгілері мен тәрбиелі ұстаздардың осы іске жұмыла қызымет етуі қажет. 

Сайып айтқанда, заманымыздың талабына сәйкес еліміздің туындап отырған басты 

бағыт жас жеткіншектеріміздің көркемдік шеберлігін шыңдауда - "халық өнерінің дәстүрін 

танып білуді нығайту, тарихи шындықтың байлығы мен алуан түрін шыншылдықпен, асқан 

көркемдікпен бейнелеу" болса, көркемдік шеберліктің де міндеті осыдан туындайды. 

Ұстаздар алдына қойылатын басты бағыт та міне осы болмақ. Бұл ұстаздарымыздың 

шеберліктері мен білімдерін заман талабына лайық ұдайы жетілдіре де шыңдай білуді және 

әрбір оқушының өзіндік шығармашылық мүмкіншіліктерін өрбітуді қажет етеді. [4] 

Бүгінгі күн талабына қарағанда халық өнерінің дәстүріндегі бай тәжрибені жинақтап 

бір жүйеге келтіру, оның әлі болса жетіспей жатқан жақтарын ашумен бірге, оқыту-

үйретудің әдістемелік сапасын арттыру жолындағы күрделі мәселелер сырын аша түсуге 

септігін тигізеді.Дәстүр мәселесі тек қана ұлттық дәстүрді пайдалану ғана емес, басқа да 

туысқан халықтар өнерлерінің жақсы жақтарын терең меңгере отырып, шынайы 

жаңалықтарға жете беруі үшін қазақ халқының ұлттық қолөнеріндегі, оның ішінде өрнек 

өнерін, емін-еркін пайдалану.Сонымен қазақ мектептерінде және орта сыныптарындағы 

сәндік сурет және көркем еңбек сабақтарында халық шығармашылығымен жете таныстыру 

және пайдалану процесін ықшамдап, оқушылардың ұлттық өнерді танып білу кезеңдерін 

төмендегіше даралап көрсетуге болады. Баланың өз-өзіне қызмет етуі, еңбеке жатады, 

еңбекке баулу арқылы баланың есте сақтау, көру, сезіну қабілеттері арта түседі. Бірінші 

кезеңі: Халық өнері шығармаларын оқушылардың үлкен әсермен қабылдату.Екінші кезең: 

Оқушылардың халықтың ұлттық шығармашылығындағы заттардың көркемдік сапасын 

танып білуі.Үшінші кезең: Оқушылардың халықтың ұлттық өнері шығармаларының 
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көркемдік және мәдени, тарихи бағасын түсіну.Төртінші кезең: Оқушылардың халықтың 

ұлттық өнерін түсініп қана қоймай өздерінің шығармаларында пайдалана білуін үйрету, 

ұйымдастыру. [10] 
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Аннотация: Мақалада география пәнін оқытуда болашақ кәсіби мұғалімдерді жаңа 

ақпараттық-технологиялық әдісті игеруге бағыт беру. География пәнінің болашақ мұғалімі 

ретінде кәсіби қызметті ұйымдастыру. Ақпараттық –технологияны пайдалана отырып, іс-

тәжірибеге бағытталу.  

Түйінді сөздер: Macromedia flash, MS Office, МS Power Point, электронды почтан. 

Аннотация: В статье дано указание будущим профессиональным учителям освоить 

новый информационно-технологический метод преподавания географии. Организация 

профессиональной деятельности в качестве будущего учителя географии. Ориентация на 

практику с использованием информационно–технологий. 

Ключевые слова: Macromedia flash, MS Office, МЅ Power Point, электронная почта. 

Abstract: The article instructs future professional teachers to master a new information 

technology method of teaching geography. Organization of professional activity as a future 

geography teacher. Orientation to practice using information technology. 

Keywords: Macromedia flash, MS Office, MS Power Point, email. 

 

Білімді ақпараттандыру үдерісін оқып-үйрену география пәнінің болашақ 

мұғалімдеріне кәсіби қызметін жаңа ақпараттық-технологиялық және қатынастық жағдайда 
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жетілдіруі қажет деген қорытынды шығаруға болады. Педагогикалық іс-әрекеттің сұхпаттық 

сипаты ақпараттық-қатынастық технологияларды пайдалана отырып жаңа міндеттерді 

шешуді көздейтіндіктен білім алушылардың ақпараттық-қатынастық құзіреттілігін 

қалыптастыруды жетілдіруді қөажет ететін өзектілігін айқындайды.  

       География пәнінің болашақ мұғалімидерінің кәсіби қызметін ұйымдастыруға іс-әрекеттік 

тұрғыдан қарау ақпараттық-қатынастық технологияны пайдалана отырып іс-тәжірибеге 

бағытталған екі қатынастық міндеттер тобын қамтиды [1.].  

Бірінші топқтағы міндеттер ақпараттық және интербелсенді міндеттер алуан түрлі 

ақпарат көздерінен қажетті ақпараттарды іздеуді, талдауды және оларды электронды мәтін, 

аудио көру хабарламасы, электронды сызба-нұсқа, кесте, диаграмма түріндегі әр түрлі 

әдіспен ұсынуды қамтиды. Сонымен қатар, аталған топқа уәжді, жоспарлауды, бақылауды 

қамтитын оқытушы мен білім алушылардың бірлескен жұмыстарын ұйымдастыру да кіреді.  

Екінші топқа әлеуметтік-психологиялық міндеттер жатады. Біріншіден олар білім 

алушылардың келбетін қабылдауын, эмпатия, өзара түсіністік, байқампаздық сияқты 

сапалық қасиеттерімен тығыз байланысты болады. Ақпараттық технологияны пайдалану 

жағдайында вербалды және вербалды емесақпараттарды қабылдау сапасына техникалық 

арналар белгілі дәрежеде әсер ететіндіктен жоғарыда аталған міндеттерді шешу қосымша 

дайындықты қажет етеді. Екіншіден бұл топқа тәрбиелік міндеттерде кіреді. Оларды оқу-

танымдық және тәрбиелік маңызы бар бейне үлгілер құру, телехабарлар, кинофильмдер 

көрсетуді қамтитын аудиокөру технологиясын пайдалану арқылы шешуге болады. Атап 

айтсақ, жалпы жертану пәнін өту барысында қазіргі кездегі ақпараттық ақпараттық 

технологиялардың мүмкіндіктерін пайдаланып ең күрделі деген тақырыптарды білім 

алушылардың қызығушылықтарын арттырып, білімді терең меңгерулеріне және бізді 

қоршаған дүние жөніндегі дүниетанымдарын қалыптастыруға мүмкіндік береді.  

Күн жүйесімен ондағы ғаламшарлардың пайда болу заңдылықтарын, жер қойнауында 

жүретін үрдістер мен құбылыстарды анықтауда «Macromedia flash» ақпараттық 

бағдарламасын пайдаланудың маңызы зор. Дәрістер мен тәжірибелік-зертханалық 

сабақтарда табиғатта жүретін негізгі үрдістер мен құбылыстардың түзілу заңдылықтарын 

білім алушыларға терең меңгертіп, дүние танымдарын қалыптастыру үшін аталған 

бағдарлама негізінде сабақтың мазмұнына сәйкес дыбыстық нәтижелермен көркемделген 

динамикалық және статикалық күйдегі интербелсенді оқыту құралдары ұзақтығы 2-3 

минутқа созылатын шағын тақырыптық бейнекөріністер құрып, оларға дыбыстық нәтиже 

беру арқылы жүзеге асырылады [30].  

Жоғарыда аталған бағдарламаны «Литосфера және жер бедері» тақырыптарын өткенде 

динамикалық күйдегі бейнекөріністерді көрсету күн жүйесі мен ондағы ғаламшарлардың, 

жер қойнауында жүретін эндогендік үрдстер мен құбылыстардың, жер бедерінің ірі 

пішіндерінің түзілу заңдылықтарын ашып көрсету арқылы білім алушыларға дүние 

танымдарын қалыптастырып, қызығушылықтарын арттыру.  

«Macromedia flash» ақпараттық бағдарламасын пайдаланып тақырыптық шағын 

бейнеүзіктерді құру бір-бірімен тығыз байланысқан бірнеше кезеңнен тұрады. 

Бірінші кезеңде мультимедиа бейне көріністерді құруға қажетті ақпараттарды жинап 

іріктеу және оларды қимылға келтіру әдістерін анықталады.  

Екінші кезеңде жерқойнауында жүретін эндогендік және жер бетінде жүретін 

экзогендік үрдістердің жүру себептері мен олардың салдарын ашып көрсететіп білім 

алушылардың қызығушылығын оятатын бейнеүзіктерге қажетті мультипликациялық 

кескіндер салынады.  

көркемделген динамикалық және статикалық күйдегі интербелсенді оқыту құралдары 

ұзақтығы 2-3 минутқа созылатын шағын тақырыптық бейнекөріністер құрып, оларға 

дыбыстық нәтиже беру арқылы жүзеге асырылады [30].  

Жоғарыда аталған бағдарламаны «Литосфера және жер бедері» тақырыптарын өткенде 

динамикалық күйдегі бейнекөріністерді көрсету күн жүйесі мен ондағы ғаламшарлардың, 
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жер қойнауында жүретін эндогендік үрдстер мен құбылыстардың, жер бедерінің ірі 

пішіндерінің түзілу заңдылықтарын ашып көрсету арқылы білім алушыларға дүние 

танымдарын қалыптастырып, қызығушылықтарын арттыру.  

«Macromedia flash» ақпараттық бағдарламасын пайдаланып тақырыптық шағын 

бейнеүзіктерді құру бір-бірімен тығыз байланысқан бірнеше кезеңнен тұрады. 

Бірінші кезеңде мультимедиа бейне көріністерді құруға қажетті ақпараттарды жинап 

іріктеу және оларды қимылға келтіру әдістерін анықталады.  

Екінші кезеңде жерқойнауында жүретін эндогендік және жер бетінде жүретін 

экзогендік үрдістердің жүру себептері мен олардың салдарын ашып көрсететіп білім 

алушылардың қызығушылығын оятатын бейнеүзіктерге қажетті мультипликациялық 

кескіндер салынады.  

Үшінші кезеңде құрылған бейнекөріністер кадрларға енгізіліп, көрсету ұзақтығы 

анықталып дыбыстық нәтиже беріледі.  

Төртінші кезеңде бейнекөріністер мұқият сараланып іс жүзінде сабақта білім 

алушыларға  көрсетіледі.  

Білім алушылардың ақпараттық-қатынастық құзіреттіліктерін қалыптастырудың 

бірінші кезеңінде ақпараттық міндеттер MS Office базалық телекоммуникация негізінде 

шешіледі. Аталған бағдарламаны пайдалану арқылы  MS Word мәтіндік редактордың 

көмегімен білім алушылар болашақ педагог ретінде өзінің кәсіби біліктілігін көрсететін 

түйіндемелар жасайды. Сонымен қатар білім беру мекемелерін жарнамалық кітапшаларын 

(MS Publisher), білім беру сипатындағы мультимедиалық ақпараттық көрсету құралдарын 

құру (МS Power Point) арқылы компьютерді пайдаланудың қарапайым іскерлік-дағдыларын 

қалыптастырады.  

Ақпарапттық-қатынастық міндеттерді шешудің екінші кезеңде желілік технологияны 

пайдаланып сұқпаттасуға бағытталады. Бұл кезеңде ең қарапайым web-технология 

электронды почтаны пайдалану барысында білім алушылар желілік қарым-қатынас 

мәдениеті туралы түсініктері қалыптасып, сұқпаттасу үрдісінде туындайтын түйінді 

мәселелерді талдау, арқылы өздерінің дұрыс ой қорытындыларын шығара білу дағдыларын 

меңгереді. Ақпараттық құзіреттілікті қалыптастыру барысында оқытушы ақпараттық 

сипаттағы мәселелерді шешуден біртіндеп интербелсенді міндеттерді көшуге көше баса 

назар аударуы тиіс.  

Ақпараттық-қатынастық құзіреттілікті қалыптастырудың үшінші кезеңінде желілік 

технологияның техникалық мүмкіндігіне байланысты сенсорлық ақпарат шектеулі болған 

жағдайда білім алушыларға бір емес бірнеше пайдаланушымен сұқпаттасуды көздейтін 

күрделі міндеттерді шешу көзделеді. Мысалы, білім алушылар желілік педагогикалық 

конференцияға қатысқысы ол білім алу садында сұхпаттасады.  

География пәнінен оқушылардың жалпы және арнайы іскерлік дағдылары мен 

ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыруда өз бетімен білім алуға, нәтижелерін тексеріп 

бағалауға мүмкіндік беретін кері байланысы бар «3ds max», «Macromedia Flesh» ақпараттық 

бағдарламаларының көмегімен құрылған электронды оқулықтардың  маңызы зор. Олардың 

көмегімен табиғат пен қоғамдағы үрдістер мен құбылыстардың шынайы уақыт жүйесінде 

жұмыс істейтін үлгілерін көру білім алушылардың теориялық білімдерін тереңдетіп, 

заманауи оқыту құралдарымен жұмыс істеу дағдлары мен ақпараттық құзіреттіліктерін 

қалыптастыруға мүмкіндік береді.  

        Жалпы жертану пәнін өту барысыннда бірінші курс білім алушыларының ақпараттық 

технологиялық құзіреттілігін қалыптастыру үшін Литосфера тақырыбын өткенде ішкі және 

сыртқы ядроның, мантия мен жер қыртысының құрылысы, күйі, заттық құрамы, жер 

қойнауыда тереңдеген сайын температураның артуы мен оның қозғалуының негізгі 

себептері, жер қыртысында жүретін қозғалыстардың нәтижесінде туындайтын жер сілкіну, 

жанартау атқылау үрдістері, тау түзілу кезеңдері, материктер мен мұхит шараларының пайда 

болуы кезеңдері, магмалық, шөгінді және метаморфты тау жыныстарының түзілу жолдары 
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мен оған эндогендік және экзогендік үрдістердің әсері динамикалық күйдегі көрнекі 

құралдардың көмегімен көрсетіледі. Ұзақтығы 1-2 минуттан аспайтын динамикалық күйге 

келтірілген анимациялық бейне көріністерді көріп болған соң оларға талдау жасалып ой 

қорытындылары шығарылады. Білімді меңгеру деңгейін тексеріп, іскерлік-дағдыларын 

қалыптастыру мақсатында бағалау тетіктері бар интербелсенді зертханалық-тәжірибелік, 

өздік жұмыстар мен тест тасырмалары орындалады. 

Кез-келген дәрістер мен зертханалық-тәжірибелік сабақтарда мультимедиа құралдарды 

көрсету үшін ұзақтығы 2-3 минуттан аспайтын дыбыстық нәтиже берілген анимациялық 

кадрларды жеке-жеке сақтап іздеу оңай болу үшін олардың атын жазып жалпы жертану 

курсының жеке тарауларына сәйкестендіріп жүйелеу қажет.  

Анимациялық кадрларды көрсетіп болғаннан кейін негізгі түсініктерді терең меңгертіп, 

білім алушылардың қызығушылықтарын арттыру үшін өзекті оқыту, ішінара ізденіс 

әдістерін пайдаланып сұрақтар мен тапсырмалар беру арқылы өзекті жағдай тудырып оны 

шешуді көздейтін пікі алысу жұмыстарын жүргізу қажет. Белсенді пікір алысу барысында 

мұғалімнің бағыр-бағдар бере отырып жердің пайда болу жолдары, ішкі құрылысы, ядроның, 

мантия мен литосфераның заттық құрамы, олардың физикалық күйілеріне талдау жасап, жер 

қыртысындағы қозғалыстардың туу себептерін, тау түзілу, жанартау атқылау үрдістерінің 

жүру себептерін анықтату жұмыстары жүргізіледі.  

Жер қойнауында жүретін құбылыстар мен үрдістерді білім алушылар жақсы меңгеріп 

естеріне сақтату үшін қажет болған жағдайда кейбір анимациялық кадрларды баяулатып 

қайта көрсетуге болады [3]. 

Ақпараттық-қатынастық міндеттерді шешу үрдісінде білім алушылар ақпараттық 

технологиялық құралдарды меңгеру дағдылары, ақпараттық технологияны қолдану 

жағдайындағы жазу арқылы ойді жеткізу, сонымен қатар, педагогикалық іс-әрекетте уәждің 

жеке қатынастық міндетті шешудегі алатын орыны сияқты ақпараттық-қатынастық 

құзіреттілікті қалыптастырудың маңызды астарларын жан-жақты қарастырылып оларға 

зор мән беру қажет.  

         Ақпараттық-қатынастық технологиялық құзіреттің қалыптасу деңгейін анықтаудың 

өлшемі ретінде біз білім алушылардың ақпартаттық технологиялық құралдарды меңгеру 

деңгейлері мен өз беттерімен пайдалана алу дәрежесін алдық. Нәтижесінде география 

мамандығы бойынша білім алатын білім алушылардың басым бөлігі күрделі анимациялық 

бағдарламаларды қолдана алмағанымен MS Word, МS Power Point бағдарламаларын, 

электронды почтаны қолдана алатынын көрсетті. Ал білім алушылардың уәжініңң деңгейін 

анықтау үшін «Жалпы жертану», «Қазақстанның экономикалық және әлеуметтік 

географиясы» пәндерінен танымдық белсенділікті арттыратын интербелсенді тапсырмалар 

берілірп олардың орындалу сапасына талдау жасалды.  

Сонымен білім алушылардың ақпараттық-технологиялық құзіреттілігінің 

қалыптасуының уәждік, мазмұндық және іс-әрекеттік құзіреттіліктер бойынша өлшемдері, 

көрсеткіштеріне қарай жоғары, орта және төменгі деңгейін анықтау мақсатында белгілі 

әдістемелерді басшылыққа алуды мақсат еттік. Біздің жағдайымыздағы әр нысан – білім 

алушылардың ақпараттық-технологиялық құзіреттілігінің бірнеше жағдайлары немесе 

деңгейі болуы мүмкін. Ғылыми әдебиетте деңгей материалдық жүйелердің өзіндік сапалы, 

тұрақты, бөлінген жайы ретінде, қандай да бір нысан немесе үдерістер құрылымдары 

дамуының «төменгі» және «жоғарғы» сатыларының ара қатысы ретінде анықталады.  
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АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ОҚЫТУДА 

ШЕТТІЛДІК ҚҰЗІРЕТТІЛІКТІ БАҒАЛАУ КРИТЕРИЙІ 

 

Абзал А. А. – Халықаралық Тараз Инновациялық Институтының Шетел тілі:екі шет 

тілі мамандығының магистранты 

 

Аңдатпа: Бұл мақалада инновациялық әдістерді және ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру 

арқылы оқытуда шеттілдік құзіреттілікті бағалау критерийі көрсетілген. Мақаланың мақсаты 

ағылшын тілін оқытудың тиімділігін арттырудағы ақпараттық технологияларды ағылшын 

тілі сабағында оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. Интернетте әртүрлі қол 

жетімді онлайн құралдар бар студенттерге ағылшын тілі мұғалімдеріне арналған заманауи 

құралдар ұсынылады.Шет тілдері мұғалімдерінің ақпараттық- технология құзіреттілігін 

дамыту мәселесі қарастырылған. 

Аннотация: В данной статье представлен критерий оценки иноязычной компетенции 

в обучении через повышение функциональной грамотности учащихся с использованием 

инновационных методов и информационно-коммуникационных технологий. Цель статьи 

развитие творческих способностей учащихся на уроках английского языка с использованием 

информационных технологий в повышении эффективности обучения английскому языку. 

Студентам, у которых есть различные доступные онлайн-инструменты в Интернете, 

предлагаются современные инструменты для учителей английского языка.Рассмотрен 

вопрос развития информационно-технологической компетенции учителей иностранных 

языков. 

Abstract: This article presents a criterion for assessing foreign language competence in 

teaching through improving the functional literacy of students using innovative methods and 

information and communication technologies. The purpose of the article is to develop the creative 

abilities of students in English lessons using information technology to improve the effectiveness of 

teaching English. Students who have various online tools available on the internet are offered 

modern tools for English language teachers.The issue of the development of information technology 

competence of teachers of foreign languages is considered. 

Түйінді сөздер: ақпараттық технология, бағалау критерийі, ақпараттық құзіреттілік, 

шеттілдік құзіреттілік, ақпараттық технологиялар, құралдар. 

Ключевые слова: информационные технологии, критерии оценки, информационная 

компетентность, Иноязычная компетентность, информационные технологии, инструменты. 

Keywords: information technologies, evaluation criteria, information competence, Foreign 

language competence, information technologies, tools. 

 

«Адамзат үшін XXI ғасыр жаңа технологиялардың ғасыры,ал осы жаңа 

технологияларды жүзеге асырып оны  өмірге енгізу және оны  игеру мен жетілдіру-бүгінгі 

және болашақ ұрпақтың қолында. Ал жас ұрпақтың болашағы-ұстаздардың қолында», - деп 

Елбасымыз Н.Назарбаев өз жолдауларында айтқаны баршамызға мәлім. 

XXI ғасырда ақпараттанған әлеуметтік ортаның  қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 

ғылым саласында бірқатар  міндеттермен мен мәселелерді шешу көзделген. Атап айтқанда  
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компьютерлік техникаларды, әлеуметтік желі және компьютерлік желі  мәселелері, 

эллектрондық және интерактивті құралдарды пайдалану, эллектрондық оқулықтарды білім 

алу үдерісінде дұрыс қолдану арқылы ғылым сапасын арттыру болып табылады. 

Қазіргі уақытта ағылшын тілі әлемдік тіл екені баршамызға мәлім және ағылшын тілін 

қазіргі технологиялар арқылы оқып, үйрену күн сайын қарқынды көркейіп  келе жатқаны 

баршамызға белгілі. Шетел тілін үйренуде ақпараттық – технологияларды қолдану арқылы 

оқушының өздігінен тілді оқып үйрену қабілетін дамытуына оң ықпалып тигізеті сөзсіз. 

Қазіргі таңда білімнің  қарқынды өрлеп жатқаны қуантады. Ал мұғалімдер осы заман 

талабына сай әртүрлі жаңа технологияларды пайдалану арқылы оқушыларға білім беруге 

міндетті, сондай-ақ ақпараттық – технологияларды қолдану арқылы жас буынға ағылшын 

тілін дұрыс түсіндіріп,жаңаша білім беру. Осы уақытта жаңа ақпараттық  технологияларды  

білім алушылардың ағылшын тілін оқуға ынтасын ашу  үшін  қолдану ең қолайлы құрал 

болып табылады. Заман талабына сай ақпараттық технологияларды енгізу және пайдалану, 

ақпараттық қоғамда интеллектуалды жетілген, білімді тұлғаны қалыптастыру үшін ең тиімді 

болатын  ықтимал барлық байланыс құралдарын  пайдаланудың қарқынды даму процесі 

жүріп жатыр.Қазіргі уақтта компьютерлендіру қазіргі қоғамның дамуындағы басым 

бағыттардың бірі болып табылады. Білім мен біліктілік адамзат үшін айтарлықтай маңызы 

бар құндылықтарға айналып келеді. Осыған байланысты білім саласында дайын білімді 

үйренуге ғана емес, зияткерліті қалыптастыруға, тұлғалық танымдық қызметін 

қалыптастыруға бағдарлауы қажет. Адамның іс-әрекетінің сантүрлі саласында үздік 

ақпараттық технологияларды қолдану маңызды болып табылады. Ағылшын тілі қиын 

сабақтардың бірі болғандықтан, мұғалім оқушылардың қызығушылғын ояту үшін 

интерактивті оқыту мен оқуды жасауы керек. Ақпараттық технологияларды қолдану 

ағылшын тілі сабақтарында міндетті болып табылады. Себебі оқушының тілге деген 

қызығушылығын дамыту үшін компьютерлік технологиялар қолдану маңызды. Шет тілдерін 

оқыту процесінде оқу орындарында жаңа ақпараттық технологиялар қолданылады. Бұл 

камералар,аудиожабдық,  компьютерлік техника, бейне жабдықтар, проекциялық 

құрылғылар, сканерлер, принтерлер, Интернет, мультимедиялық оқулық - қол жеткізе 

алатын кез-келген құрылғы.  

Ұлы педагог Ы.Алтынсарин «Оқытушы бағалағанда олардың іске қатысы жоқ 

сөздеріне қарап емес, олардың егістерінің бетіне шыққан жемістеріне, яғни оқушыларына 

қарай бағалау керек» деп, айтқандай, оқушының  жетістігін дұрыс бағалау-білім берудегі  

маңызды мәселелердің бірі. Осы уақытқа дейін білім беру жүйесінде оқушылар тек 

тыңдаушы, орындаушы болып келді, ал қазіргі таңда оқушы өз бетімен білім іздейтін дара 

тұлға ретінде қарастырылады. Жаңа бағдарламаларға негізделген бағалаудың қазіргі заманғы 

жүйесі оқытудағы міндеттердің түрлеріне және оның оқыту нәтижелеріне сәйкес 

аудиториялық оқытуды бағалау өлшем шарттарына негізделген қалыптастырушы, 

жинақтаушы нәтижесінде білімді бағалауды көздейді. Бағалау жүйесі де түбегейлі 

өзгерістерге ұшырады және критерийлерге негізделген бағалау жүйесінде оқушылардың 

үлгерімі мен дәйектілігі, дәйектілігі мен тиімділігі туралы болжамдық критерийлердің нақты 

жиынтығымен талданды. Оқушылардың білімін бағалау кезінде білімнің, дағдылардың және 

икемділіктің тереңдігін түсінудің маңыздылығы атап өтіледі. Оқушылардың оқу жұмысын 

ұйымдастыруда және дамытуда үлкен маңызға ие қазіргі бағалаудың рөлі мен маңыздылығы, 

мұғалімнің тәрбиеші, әзірлеуші, көшбасшы және әкімші ретіндегі жаңа рөлін қамтамасыз ету 

үшін сыныптағы бірлескен жұмыс толығымен қайта құрылуы керек. Нәтижеге бағдарланған 

білім беру енгізілген жағдайда, білім беру процесі қатысушылар арасындағы субъектілік-

субъектілік өзара іс-қимыл негізінде жүзеге асырылады. Студенттер өз қызметін оқу 

процесінде пән ретінде белгілі бір жетістіктерге жететіндей етіп ұйымдастырады. 

Оқушылардың үлгерімі күтілетін нәтижелер жүйесі түрінде оқу іс-әрекетін игеру сапасын 

бағалаумен анықталады. Осыған байланысты күтілетін нәтиже-белгілі бір контексте пәндік 

білімді, дағдыларды, негізгі және негізгі құзыреттердің компоненттерін біріктіруді 
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қамтамасыз ететін білім беру қызметінің әртүрлі түрлерін сипаттау. Бағаланған нәтижелер 

жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтар контекстінде мінез-құлық тәсілдерін игеруде 

оқушылардың пән бойынша білімін, білімін, дағдылары мен этикалық нормаларын игерудегі 

жетістіктерін көрсетеді. Оқушылардың жетістіктерін бағалау құралы-бұл рейтингтік баллға 

негізделген бағалау және жиынтық балл жүйесі. 

Критерийлер —оқушылардың жұмыс барысында орындайтын іс-әрекеттер қатары. 

Критериалды бағалау-заманауи талаптар негізінде пайда болған білім берудегі жаңа 

бағыттардың бірі. Бұл оқушылардың академиялық жетістіктерін білім беру мақсаты мен 

мазмұнына сәйкес келетін білім беру және танымдық дағдыларды қалыптастыруға жауап 

беретін білім беру процесінің барлық қатысушылары үшін алдын-ала белгіленген 

критерийлермен салыстыруға негізделген процесс. Критерийлерге негізделген бағалаудың 

мәнін ескере отырып, ол екі түрге бөлінеді: қалыптастыру және жинақтау. Қалыптастырушы 

бағалаудың мақсаты - оқу материалы туралы объективті ақпарат алу, оқушының 

кемшіліктерін уақтылы анықтау және мұғалім мен оқушы арасында кері байланыс орнату. 

Сынып форматындағы барлық іс-шаралар оқушының жеке ойлауымен, 

тұжырымдамаларымен және тәртібімен, оның ішінде білім мен дағды деңгейімен 

бағаланады. Қалыптастырушы бағалаудың негізгі ерекшелігі оқушылардың түсіну қабілетін 

және талдау құралдары мен мысалдарды қолданудағы когнитивті прогресті бағалау болып 

табылады. Мұндай бағалаудың нәтижелері оқыту деңгейін арттыру үшін пайдаланылуы 

мүмкін. Әдістердің бірін мұғалім сабақтар мен жаттығуларды түсіндіруде қолданады. 

Қорытынды балл - бұл белгілі бір уақыт аралығында студенттердің білімін тексеру кезінде 

көруге болатын білім деңгейінің көрсеткіші. Бағалаудың бұл түрін қалыптастыру белгілі бір 

оқушының бағасын, оның оқу мазмұнындағы кемшіліктерін және олардың тұрғылықты 

жерін тиімді толықтыруға бағытталған. Мұғалім осы бағалау арқылы тақырыптың мақсатын 

дәл анықтай алады. Бұл оқушыға нәтижелерді бақылаудың тиісті әдістерін анықтап, оларды 

жоғары деңгейге көтеруге ынталандыру арқылы өткен тақырыптарға бір бағытта назар 

аударуға көмектеседі. 

Критерийлерді бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі алдын-ала анықталған 

критерийлер жиынтығымен өлшенеді. Бағалаудың бұл түрі әдетте сыныптастарының 

үлгерімін ескере отырып, оқушылардың үлгерімі бойынша бағаланатын нормаға негізделген 

бағалаудан ерекшеленеді. Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқу мен оқу процесінің 

ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы үнемі өткізіліп тұрады. Тұрақты бағалау 

студенттер мен оқытушылар арасында тұрақты кері байланысты қамтамасыз етеді және 

баллдар мен бағаларды ескерместен оқу процесін түзетуге мүмкіндік береді. Мұғалімдер оны 

оқуды өлшеу және болашақ сабақтарды жоспарлау үшін пайдаланады. Қорытынды баға 

белгілі бір академиялық кезеңді аяқтаған оқушының үлгерімі туралы жалпы ақпарат алу 

үшін оқу бағдарламасының балдарын балдармен және бағалармен қосу арқылы жүргізіледі. 

Қалыптастырушы және қорытынды бағалау барлық пәндерге қолданылады, бірақ бағалау 

әдістері пәннің мазмұнына және нақты мазмұнына байланысты ерекшеленуі мүмкін. 

Кешенді бағалау әдістері бағалауды кешенді бағалау құралдарында егжей-тегжейлі 

қарастырылады. Мұғалімдер қалыптастырушы және қорытынды бағалаудың нәтижелерін 

оқушылармен кері байланысты қамтамасыз ету және оқу процесінде ата-аналарға ақпарат 

беру үшін пайдаланады. Бағалаудың барлық түрлері осы пән бойынша оқу бағдарламасының 

мазмұнына негізделген. Қалыптастырушы бағалау қалыптастырушы бағалау оқушылардың 

оқудағы жетістіктері мен алға басуына тікелей әсер ететін және оқушылар мен мұғалімдер 

арасындағы кері байланысты қамтамасыз ететін оқыту мен оқытудың ажырамас бөлігі болып 

табылады. 

Сонымен қатар, критерийлерге негізделген бағалау жүйесі алдыңғы бағалау 

қалыптастырушы және жиынтық бағалаудан ерекшеленеді. Егер қалыптастырушы бағалау 

осы мүмкіндіктерді жақсарту үшін оқытуды, әдістерді және мүмкіндіктерді анықтауға 

бағытталған болса, қорытынды бағалау мақсатты бағалау және сертификаттау немесе оқу 
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үлгерімін ынталандыру үшін оқу нәтижелерін анықтау үшін қажет. Қалыптастырушы және 

қорытынды бағалау барлық пәндер бойынша жүргізіледі. Алайда бағалау бағыттары олардың 

мазмұны мен түріне байланысты өзгереді. Жалпы бағалау туралы егжей-тегжейлі нұсқаулар 

әр әдіс пен қорытынды бағалау нұсқаулығында келтірілген. Мұғалімдер қалыптастырушы 

және қорытынды бағалау нәтижелерін оқушылармен кері байланыс жасау және ата-аналарға 

оқу процесі туралы ақпарат беру үшін пайдаланады. Бағалаудың барлық түрлері оқу 

бағдарламасының мазмұнына негізделген.  

Жалпы қорытындылай келе, ақпараттық технологияларды қолданып оқытуда ғаламдық 

бәсекелестік мәселелерін және ақпараттық-технологиялардың үнемі қарқынды өрлеуі білім 

беруді педагогикалық, психологиялық және техникалық тұрғыда енгізу өте тиімді болып 

табылады. Шет тілінің мұғалімі оқу жүйесінде қазіргі технологияларды жан жақты  үйреніп, 

соңғы  жарияланған ғылыми –әдістемелік әдебиеттердегі тәжірибелі ұстаздардың оқыту 

әдістерін меңгеріп, сол технологияларды өз жұмыстарында  дұрыс қолдана білуі қажет. 

Қазақстанның  білім беру жүйесінің  мазмұнының жаңарғаны  қарқынды дамып келеді. 

Біліктілігіміз бен шеберлігімізді  ұштастырып, жас буынға ғаламды мойындатқызатын 

рухани биіктерге көтеру біздің міндетіміз.  
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САБАҚТЫ НАҚТЫ ЖАҒДАЯТТАР ӘДІСІМЕН ӨТКІЗУ 

 

Саржанова Г.Ш., Абдикаримова Қ.Ж. 

Халықаралық Тараз инновациялық институты 

 

Аңдатпа Мақалада сабақты нақты жағдаяттар әдісімен өткізудің мәні сипатталған. 

Жасалған алгоритм негізінде сабақты нақты жағдаяттар әдісімен өткізуді тиімді қолдану 

бойынша ұсыныстар берілген. 

Түйінді сөздер:жағдаят, өндірістік процесс, бағдарлама, білім беру. 

 

Оқу процесінің белсенді жетекші орын алуы тиіс түрлерінің бірі – дәріс, кеңес беру  

және т.б. қатар кәсіпорындардың қызметінен алынған фактілік материалдарды пайдалана 

отырып, нақты жағдаяттарды шешу әдісі. Мұндай материал жағдайды талдау, пайда болған 

өндірістік жағдаяттар жағдайында неғұрлым дұрыс, техникалық және экономикалық 

негізделген шешімдер қабылдау дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді [1]. 

Нақты жағдаяттық әдіспен  сабақты екі схемамен өткізуге болады: 
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1 схема. Сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаттары хабарланады. 

Кәсіпорын қызметінен алдын ала таңдап алынған (білім беру мақсаттарына сәйкес) 

өндірістік жағдай ұсынылады. 

Туындаған жағдаят баяндалады және шартты түрде бір лауазымға (қызмет санаты) 

орналастырылған қатысушылардың қандай әрекеттерді орындауы керектігі көрсетіледі. 

Ойлану немесе тиісті әрекеттерді орындау үшін қажетті уақыт өткеннен кейін бір 

немесе бірнеше студенттің шешімі тыңдалады. 

Қорытындылай келе, оқытушы сабаққа қысқаша талдау жасайды және өз шешімдерін 

ұсынған студенттердің әрекеттерін бағалайды, сонымен қатар олардың ең дұрысын 

хабарлайды [2]. 

II схема. Кіріспе лекцияны оқығаннан кейін студенттерге өндірісте қалыптасқан 

жағдайды және туындаған жағдаятты хабарлайды. Сонымен бірге студент неше уақытта 

және нені орындауы керектігі, қандай оқу әдістемелік құралдарды, құжаттарды, нұсқауларды 

және т.б. қолданып пайдалануы керектігі көрсетіледі. 

Сабақ өтетін күні оқытушы бірнеше адамды тыңдап, есептерін талдап, қорытынды 

жасайды. 

Екі жағдайда да материалды меңгеру нәтижесі оң. Дегенмен, сабақты бірінші схема 

бойынша өткізу барысында уақыт шектеуі аудиторияда әлдеқайда күрделі мәселелерді 

шешуге мүмкіндік бермейді. Сондықтан бұл жерде екінші схеманы қолданған орынды. 

Нақты жағдаяттар әдісі бойынша өткізілетін сабақтардың негізгі міндеттері: 

- студенттердің өндірістік процесте туындайтын нақты жағдайларды бағалау, нақты 

жағдаяттарға сәйкес шешімдер қабылдау дағдыларын дамыту; 

- кәсiпорындар мен ұйымдардың қызметiн реттейтiн ережелерде, нұсқауларда және 

басқа да ресми құжаттарда белгiленген негiздердi түсiнуi.  

Нақты жағдаяттар әдісі бойынша сабақ өткізуге дайындық. Сабақты дайындау 

кезінде оқытушы ең алдымен оның тақырыбын және жалпы оқу мақсатын нақты көрсетуі 

керек, яғни біріншіден, оның мазмұны қандай болатынын, екіншіден, не үшін керектігін 

(кімді және нені оқыту керек) белгілеуі керек. 

Сабақтың тақырыбы мен оқу мақсаттары осы топ студенттері үшін бекітілген оқу 

жоспары мен бағдарламалар негізінде таңдалады. 

Оқу мақсатын түпкілікті тұжырымдауға кіріспес бұрын оқытушы студенттердің нақты 

құрамын белгілеуі керек. 

Жалпы оқу мақсатында осы тақырыптың қандай мәселелерін пысықтау қажеттілігі,  

студенттердің нені білуі  және қандай дәрежеде білуі керектігі көрсетіледі [3]. 

Мысалы, студенттерге технологиялық процестер бұзылған кезде, авариялар кезінде, 

агрегаттар, механизмдер істен шыққан кезде дұрыс әрекеттер жасауды немесе 

технологиялық жабдықты оңтайлы жұмыс режиміне баптауды үйрету. 

Кейбір жағдайларда оқыту мақсаты оқыту емес, (нақты жағдаяттық  әдісті қолдану 

арқылы) алдыңғы сабақтарда оқылған мәселелердің меңгерілуін  тексеру болуы мүмкін.  

Сабақтың тақырыбы мен жалпы оқу мақсаты тұжырымдалған соң. оқытушы 

көрсетілген тақырыптың мәселелерін осы білім беру мақсаты тұрғысынан түсіндіретін тиісті 

материалды таңдауға және зерделеуге көшеді. 

Сабақ жақсы ойластырылған және алдын-ала құрылған жоспар бойынша жүргізілуі 

керек. Оның мазмұны  сабақтың оқу мақсатына сәйкес нақты жағдаятты анықтаудан және  

осы жағдайдан туындайтын өндірістік жағдаяттан басталуы керек, соған байланысты 

(жағдаятқа және жағдайға)  студенттер техникалық, экономикалық, ұйымдастырушылық 

шешімдер қабылдап, есептеулер және т.с.с. жүргізіп, қол астындағы жұмысшыларға қажетті 

нұсқаулар беруі керек.  

Сонымен қатар әрбір эпизод (нақты жағдаят) бойынша техникалық және экономикалық  

негізделген ретінде ұсынуға болатын тиімді шешімнің бір вариантын дайындау қажет. 
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 Әрбір жағдаят өзінің мазмұны бойынша логикалық түрде ағымдағы өндірістік 

(қызметтік) жағдайдың жиынтығынан шығуы және сабақтың оқу мақсаттарына сәйкес келуі 

керек. 

 Сонымен қатар, өндірістік ортаның өзі тиімділікті, ең тиімді нұсқаны таңдай білуді, 

бастамашылдықты, батыл шешімдерді талап ететін айтарлықтай күрделі болуы керек.  

Сабақты өткізу жоспары бойынша жұмысты аяқтағаннан кейін және олардың бүкіл 

көлемін нақты елестете отырып, оқытушы «Студенттерге арналған тапсырмаларды» 

құрастыруға кіріседі, онда мыналар көрсетілуі керек: 

1. Сабақтың тақырыбы. 

2. Жалпы оқу мақсаты. 

3.Студенттің жанында не болуы керек (калькулятор, кестелер, оқулықтар, т.б.) 

4. Студенттердің сабақ алдындағы дайындығы қандай болуы керек  

(нормативтік-техникалық құжаттарды, ережелерді, нұсқауларды, оқу құралдары және т.б 

қолданып, қажетті материалдарды анықтап алуы керек). 

Сабақты өткізу. Оқытушы тақырыпты (кейбір жағдайларда жалпы білім беру 

мақсатын) жариялап, сабақты өткізуге кіріседі. 

Жоспарланған жағдаяттық жоспарлардың динамикасын пысықтау әдісі – оқытушы 

сабаққа қатысушылардың барлығын белгілі бір қызметке белгілеп, нақты жағдаятты оқиды 

(хабарлайды) және не істеу керектігін көрсетеді  

(болған өндірістік жағдайды бағалау, тиімді шешім қабылдау, құжат толтыру, қажет болған 

жағдайда есептеулер жүргізу және т.б.).  

Ойлау немесе жұмысты орындау үшін қажет деп санайтын уақыт аяқталған соң, 

оқытушы  сабаққа қатысушылардың бірінің (немесе бірнешеуінің) шешімін тыңдайды. 

Жағдаят бойынша шешімді алдын ала қабылдау қажет болған жағдайда, сабақта жауап 

беруге дайындалуға уақыт бөлінбеу керек. Екі-үш шешімнен артық тыңдау ұсынылмайды, 

өйткені бұл көп уақытты алады және оң нәтиже бермейді. Студенттерге қандай да бір 

есептеулер жүргізуге тура келген жағдайда, оқытушы олардың екі-үшеуін тыңдайды және 

жасалған (немесе жазбаша түрде ұсынылған) есептердің ең жақсысын  таңдап, авторды 

қысқаша қайталауға шақырады, содан кейін қатысушыларға оған мәні бойынша сұрақтар 

қоюға рұқсат береді. 

Есептің немесе жұмыстың кез келген басқа түрлерінің баяндамашысы қойылған 

сұрақтарға жауап береді. Осыдан кейін оқытушының өзі баяндамашыға сұрақтар қояды, 

есептердің немесе кез келген басқа тапсырмалардың іргелі жағын түсіндіруге және оның 

міндетіне қатысты сұрақтарға нақты жауап алуға тырысады. Сабаққа қатысушылардың 

шешімі әртүрлі болса, оқытушы оларды тыңдап, қарастыруға міндетті. 

Бірінші (жоспар бойынша) нақты жағдаятты талдауды аяқтағаннан кейін оқытушы сол 

ретпен екінші, үшінші және одан кейінгі жағдаяттарды қарастыруға көшеді, яғни. тағы да 

келесі (жоспар бойынша) нақты жағдаятты хабарлайды, не істеу керектігін көрсетеді және 

т.б. 

Ескерту: талданатын жағдаяттардың саны олардың күрделілігіне, студенттердің 

дайындық деңгейіне және сабаққа берілген уақытқа байланысты. Оқытушының «нақты 

жағдаят әдісі» бойынша сабақ өткізудегі өнері – барлық студенттерді өз шешімін қабылдауға 

мәжбүрлемей, дұрыс шешімге жетелеу. Ол үшін ұсынылады:  

а) бір немесе екі шешімді тыңдап, олардың қате екеніне көз жеткізгеннен кейін, бұл 

жағдайда не болуы мүмкін екенін мысалмен көрсетіп, жауап шешімімен қате шешім 

қабылдаған адамды «жазалау» керек. Содан кейін оқытушы келесі қатысушыларға өз 

шешімін  айтуды ұсынады және олардың шешімдерін де дәл осылай талқылайды. Осы әрекет 

түбегейлі дұрыс шешім хабарланғанша қайталанады; 

б) кейбір жағдайларда (егер ерекше жауапты шешім қабылдау керек болса), сабаққа 

қатысушылардан жағдайды (ағымдағы жағдаятты) алдын ала бағалауды талап етіледі, содан 

кейін ғана - осы бағалау негізінде - өз шешімін тұжырымдау ұсынылады [4]. 
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Осылайша сабаққа қатысушылардың өздері дұрыс шешімге келеді. Мұны оқытушы 

нақты айтуы керек. Сабақтың бір кезеңі (бөлімі) біткеннен кейін оқытушы оған жеке талдау 

жасайды. Осы сабақтың (тараулар бойынша) оқу мақсаты қандай болғанын, студенттерге 

нені үйрету немесе  нені тексеру керек болғанын атап айтып, ол нұсқаулықтарды, жабдықты 

пайдалану ережелерін, заңнамалық кодекстерді, тарихи мысалдарды, кәсіпорынның 

өндірістік және қызмет көрсету қызметінен  алынған тарихи мысалдарды кеңінен пайдалана 

отырып, қандай қателіктер жіберілгенін және болашақта оларды болдырмау үшін не істеу 

керектігін атап өтеді. 

Өндірістік жеке (өткен бөлім бойынша) талдаудан кейін оқытушы жоспарда 

қарастырылған келесі кезеңді (бөлімді) өңдеуге көшеді. Сабақ тақырыбы қатысушылардың 

өңделіп жатқан сұрақтарды меңгеруге үлгеретіндей болуы керек екенін есте ұстаған жөн. 

Оқытушы «нақты жағдаяттар» әдісі бойынша өткізілетін сабақ ешбір жағдайда жиналысқа, 

әңгімеге айналмауын нық түсіндіруі керек. Ол студенттердің жеке сұрақтарына рұқсат беріп, 

сабақты өткізу барысындағыдай жауап бере алады. Сабақтың  соңына дейін тиісті тәртіп 

сақталуы керек. Оқытушының кез келген түсіндірмесі белгілі бір жағдай бойынша 

шешімдерді қарастыру кезінде жалпылама және түпкілікті болуы керек, студенттердің 

қателерін түзетуге бағытталған, сонымен бірге қалай шешім қабылдау қажет болғанының 

көрсеткіші болуы керек [4]. 

Сабақты (қорытындылау) талдау. Қорытынды талдауда сабақтың жалпы оқу 

мақсатына қаншалықты сәтті қол жеткізілгенін анықтау қажет, яғни, оның қатысушылары 

нені үйренді деген сұраққа жауап беру керек. 

Сонымен қатар, оқытушы студенттерге өндірістік қызметтің осы түріне қатысты 

басқарушы құжаттардың (нұсқаулардың, ережелердің, нормативтік құжаттардың және т.б.) 

негізгі ережелерін түсіндіруге және сол арқылы алған білімдерін бекітуге және кеңейтуге 

міндетті [5]. 

Талдау (қорытынды) нәтижесінде студенттерде өндірістік қызметтегі нақты әр түрлі 

жағдаяттарда қандай шешімдер мүмкін болатыны туралы түсінік болуы керек. Содан кейін 

оқытушы сабаққа қатысушыларды жеке бағалауға көшеді (егер бұл оның оқу мақсаттарында  

болса). 

Талдаудың бұл бөлігінде ол жеке студенттердің жіберген қателіктерінің себептеріне 

ерекше көңіл бөледі, сонымен қатар ең жақсы қатысушыларды көрсетуге назар аударады. 

Кейбір жағдайларда сабақ барысында анықталған кемшіліктерді (оқу, тиісті құжаттарды 

зерделеу т.б.) жою үшін мерзім белгілеп, осы мерзім өткеннен кейін орындалуын тексерген 

жөн. Барлық талдаулар барысында ( жеке талдауларда) студентке оқытушы айтқан негізгі 

ойларды жазып алуды ынталандыру керек. 
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ОБУЧАЮЩИХ СИСТЕМ  

 

Купелдеева А.А., маг.пед.н., Бүргенбаева Қ.Б. КО-20-1 

Международный Таразский инновационный институт 

 

Андатпа. Бұл жұмыста ақпараттық құралдар құралдарын оңтайлы таңдау шарттары, 

зияткерлік оқыту жүйесін қалыптастыру кезеңдері, оқыту процесінде ақпараттық 

технологияларды қолдану мүмкіндіктері, зияткерлік оқыту жүйелерін қолдану тиімділігін 

тексеру нәтижелері қарастырылады. 

Түйінді сөздер: зияткерлік жүйе, әдістер, құрылым, модель, Оқыту құралдары, 

критерий, эксперимент. 

Аннотация. В данной работе рассматриваются условия оптимального выбора 

инструментов информационных средств, этапы формирования интеллектуальной обучающей 

системы, возможности применения информационных технологий в процессе обучения, итоги 

проверки эффективности применения интеллектуальных обучающих систем.  

Ключевые слова: интеллектуальная система, методы, структура, модель, обучающие 

средства, критерий, эксперимент.  

Abstract. This paper examines the conditions for the optimal choice of information tools, 

the stages of the formation of an intelligent learning system, the possibilities of using information 

technologies in the learning process, the results of testing the effectiveness of the use of intelligent 

learning systems. 

Keywords: intelligent system, methods, structure, model, training tools, criterion, 

experiment. 

 

В настоящее время наша страна находится на стадий создания электронного 

государства, поэтому в качестве стратегической линии принят план комплексной 

цифровизации всех сфер жизнедеятельности. При современном росте объема информации, 

использование в образовании новейших технологий дает студентам уникальную 

возможность не только отказаться от практики догоняющего, но и стать полноценным 

участником развитого информационного общества. Электронные учебники и учебные 

пособия разработаны во многих областях преподавания дисциплин. Однако создание и 

организация инструментов электронного обучения, особенно на основе интернеттехнологий, 

представляет собой сложную технологическую и методологическую задачу [1, с.33-36]. 

Поэтому необходимо разработать концепцию создания и использования компьютерных 

обучающих инструментов для электронных учебников, соответствующих современным 

идеям развития образования. Материалы и методы В отличие от классической «бумажной» 

версии учебника интеллектуальная обучающая система предназначен для других стилей 

обучения, которые не предназначены для последовательных линейных исследований. 

Текстовая информация электронного учебника должен быть четко иерархическим по 

содержанию. Иерархия выделяет основные концепции и концепции учебника. Нижние 

уровни должны последовательно, полностью и точно поддерживать эти утверждения. В этом 

случае можно определить утверждения, примеры, объекты и содержание. Этот подход 

позволяет нам исследовать глубину создания объекта различными способами. 

Интеллектуальная обучающая система (ИОС) является наглядным примером иерархического 

структурированного учебного материала. Обучающая система содержит инструменты, 

которые поддерживают простые, сложные, организационные материалы (журналы, отчеты и 

т. д.). ИОС нуждается в уникальном способе работы с иерархическими структурами данных, 

который позволяет нам создавать и изменять необходимые иерархии [2, с.18-19], такая 
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система необходима для поддержки работы преподавателя в разработке различных учебных 

материалов. 

Компьютерные инструменты активно развиваются для проведения учебных курсов. 

Электронные учебники и учебные пособия разработаны во многих областях преподавания 

дисциплин, поэтому для повышения эффективности обучения необходимо создание ИОС. 

Интеллектуальная обучающая система является наглядным примером иерархического 

структурированного учебного материала. Он должен содержать инструменты, которые 

поддерживают простые, сложные, организационные материалы (журналы, отчеты и т. д.). 

Кроме того, система также нуждается в уникальном способе работы с иерархическими 

структурами данных, который позволяет нам создавать и изменять необходимые иерархии 

Однако создание и организация инструментов ИОС, особенно на основе интернет 

технологий, представляет собой сложную технологическую и методологическую задачу. В 

этой связи необходимо разработать концепцию создания и использования интеллектуальных 

обучающих инструментов, соответствующих современным идеям развития образования. В 

отличие от классической «бумажной» версии учебника, интеллектуальная обучающая 

система предназначена для других стилей обучения, которые не предназначены для 

последовательных линейных исследований. Текстовая информация электронного учебника 

должен быть четко иерархическим по содержанию. Иерархия выделяет основные концепции 

и концепции ИОС. Нижние уровни должны последовательно, полностью и точно 

поддерживать эти утверждения. В этом случае можно определить утверждения, примеры, 

объекты и содержание. Этот подход позволяет нам исследовать глубину создания объекта 

различными способами. Представленные программные продукты обладают следующими 

свойствами: актуальностью, наглядностью, реалистичностью, привлекательностью, 

полнотой и системностью, а также логичностью построения и дизайном, их отличают также 

нацеленность на максимально возможный результат при рациональном использовании 

имеющихся ресурсов, переход от общего концептуального - к конкретике и детализации, и 

индивидуальность - решение ключевых задач [3, с. 45-56]. В программных продуктах 

предусмотрен режим коллективного пользования: виртуальные лекции или лабораторные 

занятия можно показывать аудитории на практических и лабораторных занятиях, а также 

студент может использовать его при выполнении самостоятельных заданий. Для выработки 

критериев подготовки бакалавров необходима эстетическая подготовка студентов для 

организации целенаправленного и систематического процесса обучения, которая может быть 

осуществлена, с применением в учебном процессе новых информационных технологий. 

Подбор материалов в этих курсах сосредотачивался вокруг основной проблемы - 

информатизации общества. Изучая курсы по моделированию информационных процессов и 

систем, студенты получают общее представление о принципах построения математической 

модели, о структуре и составе математической модели, специфике составления алгоритма и 

программирования. Высокая функционально обоснованная насыщенность ИОС комплексно 

активизирует внимание студента, что создает благоприятные условия для запоминания и 

сверхзапоминания и тем самым усиливается эвристический потенциал видеообучения. 

Аудиовизуальная технология предоставляет широкие возможности для реализации 

эффективной «обратной связи», в т.ч. с помощью таблиц, графиков, схем, диаграмм, 

посредством анимации, презентаций и т.п. [4, с. 214-217]. Многофункциональная, гибкая, 

адаптивная визуальная информация и информационная насыщенность этой информаций 

позволяет успешно реализовать при блочно-модульном принципе обучения формирование и 

использование ИОС. Решая вопрос о содержании информационных средств, следует 

исходить из необходимости единства аудиторной и самостоятельной учебной работы, что 

исключает взаимодублирование и механический перенос [5, с.147-148]. Разделы 

теоретического учебного материала, изначально предназначенные для самостоятельной 

проработки (Рис. 2) представляются в виде лекции. Разновидностью информационных 

средств являются справочные видеоблоки, задания и примеры выполнения лабораторных 
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работ, в виде видеосправок, где банк видеосправок пополняется систематически. Для того, 

чтобы выбрать наиболее оптимальные средства для представления информации, нужно 

соблюдать следующие условия. Во-первых, преподаватель должен знать функции различных 

видов информационных средств. Выбирая тот или иной вид информационных систем, 

преподаватель должен обосновать функции наглядности и цели. Такая системность 

использования информационных средств в зависимости от их функций может обеспечить 

высокую «обратную связь», что говорит о целенаправленности выбора [6, с.466-467]. 

Вторым условием оптимального выбора видов информационных средств является 

адекватность цели деятельности. Сначала задают цель деятельности, а затем выбирают 

средства. Трудности заключаются не в том, что не ставились цели, а в том, что цели 

ставились не системно и не критериально. Чтобы оценивать эффективность средств, методов 

обучения необходимо, научиться оценивать эффективность всех форм учебной 

деятельности. Констатация целей обучения очень важный показатель. Так как цели являются 

качественными критериями оценки эффективности процесса обучения, то критерии оценки 

эффективности лекций, лабораторных работ, практических занятий также влияет на качество 

обучения [7, с. 4-8]. В ходе такого исследования складывается качественная и 

количественная картина эффективности обучающего процесса в целом и лекций каждого 

преподавателя в отдельности, вырисовываются сильные и слабые стороны процесса 

применения информационных средств. Подводя итоги проверки эффективности применения 

информационной технологии, можно отметить, что включение ее в учебный процесс 

способствует более глубокому и прочному усвоению изучаемого материала. Особенно 

положительно это сказывается на знаниях слабоуспевающих студентов, которые стали не 

только глубже усваивать изучаемый материал, но и дольше сохранять его в своей памяти. 

При этом можно отметить методику количественной оценки качества лекционных и 

лабораторных занятий по отдельным факторам, влияющим на качество учебного процесса, 

приведенных у С. Рассел [8, 21-27]. 

Результаты исследований. На основании данных количественной оценки лекций, 

полученных в экспериментальных и контрольных группах с учетом 10 факторов, 

коэффициент качества лекции с применением аудиовизуальных средств в 

экспериментальных группах составил 0,86, в контрольных 0,78. Для получения достоверных 

результатов диагностики проводилась в динамике. Нами были проведены комплексные 

срезы после проведения лекции с применением ИОС. Динамика роста эффективности ИОС 

наблюдается по результатам проведенных срезов на исследовательском этапе, также 

высокий результат имели студенты экспериментальной группы по результатам срезов на 

функциональном этапе. Низкий результат (68%, 52%, 48% соответственно по трем этапам) 

имели студенты контрольной группы на всех этапах исследования, тогда как студенты 

экспериментальной группы показали низкий результат только на базовом этапе – 64% 

(Таблица 1, Рисунок 3). 

Таблица 1 - Сравнительные данные коэффициента качества лекции с применением 

ИОС     

Этапы ми 

уровни 

исследования 

Базовый этап, % Функциональный этап, 

% 

Исследовательский 

этап, % 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

Начальный 68   61 60 32 55 6 

Средний 28  34  33  53  37  55 

Высокий 4  5  7  15  8  39 

  

Для определения качества лабораторно-практических занятий было определено 5 

факторов. Коэффициент их качества определяется по формуле, в которой Кфі - коэффициент 

влияния фактора, N - число приведения Клр к единице, равное 1,6; п - число факторов, 

равное 16. Как показывают данные разработанной таблицы определения количественной 



 185  

 

оценки этих работ, коэффициент их качества в экспериментальных группах составил 0,92, а в 

контрольных - 0,82%, что составляет разницу 0,10 (или 4,5-4,=0,5 балла ). Аналогично 

определяется количественная оценка качества практических занятий, в которых количество 

факторов равнялось 6, а число приведения коэффициента к единице - 1,67. При этом опытно-

экспериментальные данные математической обработки сравнения уровней 

сформированности профессионально-информационных умений и навыков студентов 

(нулевого, неудовлетворительного, достаточного и высокого уровня) на высоком уровне. 

Приведенные в соответствующих таблицах и формулах математические разработки говорят 

о существенном отклонении от нулевой гипотезы. В результате этого нами был сделан вывод 

о значительном повышении уровня сформированности у студентов умений и навыков 

работы с аудиовизуальными средствами информации, полученных в процессе изучения ими 

элктивных курсов, программы которых содержали теорию и практику, обусловившие 

профессионально-конструкторскую направленность, теоретическую значимость и 

практическую ценность [9, 9-10]. 

В результате проведенных исследований было установлено, что интеллектуальные 

обучающие системы и технология их применения, способны концентрировать внимание на 

узловых моментах этого материала и значительными дидактическими возможностями, 

создают благоприятные предпосылки для эффективного использования их в качестве 

основного источника знаний и инструмента преподавателя, которые позволяют 

активизировать познавательную деятельность студентов, повышают качество их знаний.  

В связи с тем, что ИОС включают в себя инновационные направления, как синтез 

геометрических моделей в учебном процессе, научная и художественная формы познания и 

формирование на основе моделирования адекватных форм мышления. Поэтому необходимо 

внести, сообразно с этим, изменения и дополнения в учебники и учебные пособия, 

определить, какую помощь может оказать науке о воспитании, обучении и образовании 

наука о формах и законах мышления. До этого основная задача обучения сводилась к тому, 

чтобы преподаватель наиболее рациональным путем передал студенту знания, а студент – их 

прочно усвоил. И чем больше преподаватель передаст, а студент усвоит знаний, тем 

эффективнее процесс обучения. Таким образом, задача обучения состоит не только в 

передаче определенного объема знаний, а в выработке у обучающихся способности 

мышления, умений доказывать и опровергать, обобщать и абстрагировать, анализировать, 

строить гипотезы, делать из них выводы, словом, формировать и развить у обучающихся 

«логику мышления», которое должно войти в содержание интеллектуальных обучающих 

систем.  
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УДК 377.6 

 

БОЛАШАҚ МАМАНДАРДЫҢ ОҚУ-КӘСІБИ БАҒЫТТЫЛЫҒЫНЫҢ МӘНІ. 

 

Магистрант Мұсабеков Сауран Өміржанұлы 

Халықаралық тараз инновациялық институты. 

 

Андатпа. Қазіргі кезде заманауи жоғары білімнің алдында білім беру жүйесін жоғары 

кәсіби деңгейде өз миссиясын орындауға қабілетті мамандармен қамтамасыз ету міндеті тұр. 

Бұл ретте болашақ маманның кәсіби даярлық сапасын арттыруға байланысты мәселелердің 

маңызы ерекше.  

Аннотация. В настоящее время перед современным высшим образованием стоит 

задача обеспечения системы образования специалистами, способными выполнить свою 

миссию на высоком профессиональном уровне. При этом особое значение имеют вопросы, 

связанные с повышением качества профессиональной подготовки будущего специалиста. 

Abstract. Currently, modern higher education is faced with the task of providing the 

education system with specialists capable of fulfilling their mission at a high professional level. At 

the same time, issues related to improving the quality of professional training of a future specialist 

are of particular importance 

 

Бұл жағдайда қоғамның кәсіби психологиялық-педагогикалық кадрларға қажеттілігі 

мен психологиялық-педагогикалық факультет түлектерінің көпшілігінің өз мамандығы 

бойынша жұмыс істеуді қаламауы арасында қарама-қайшылық туындайды. Сондықтан 

университеттердің міндеті – психологиялық-педагогикалық мамандықты формальды түрде 

таңдаған студенттерді қайта бағдарлап, олардың кәсіби бағдарын ғылыми негізде дамыту. 

Осыған байланысты студенттердің кәсіптік бағдарының ерекшеліктерін және оны 

дамытудың психологиялық-педагогикалық шарттарын зерттеу мәселесі ерекше өзектілікке 

ие болады. 

Сонымен қатар, игерілетін мамандықтың ерекшеліктеріне байланысты студенттердің 

кәсіби бағдарының ерекшеліктері қандай деген сұрақтар шешімін таппай отыр; оның 

қалыптасуы мен дамуының тиімді құралдары қандай. Студенттердің кәсіптік 

бағыттылығының құрылымын, оларды білім беру саласында жұмыс істеуге ынталандыратын 

мотивтерді білу педагогикалық іс-әрекеттің тиімділігін арттыру мәселелерін психологиялық 

негізделген түрде шешуге мүмкіндік береді: дұрыс таңдау, оқу. университетте кадрларды 

дүрыс орналастыруы және кәсіби мансапты жоспарлауды. 

Кез келген кәсіптік бағдар жеке тұлғаның жалпы бағдарына негізделеді, адами, 

азаматтық ұстанымдарын, оның өмірдің мәнін, ондағы орнын, дүниетанымының 
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ерекшеліктерін, өмірлік мұраттарын, қажеттіліктерін, ұмтылыстарын, өмірлік жоспарларын 

және т.б. 

Кәсіби бағдар мәселесін зерттеудің теориялық негізі тұлғаның негізгі мүдделерінің, 

қажеттіліктерінің, бейімділіктерінің, ұмтылыстарының сипаттамасы ретінде динамикалық 

тенденциялар ретінде тұлғалық бағдар концепциясы болды С.Л. Рубинштейн. Ол тұлғаның 

белсенділікте дамуы туралы позицияны алға тартты және бағдар мәселесін «...адам әрекетін 

мотив ретінде анықтайтын динамикалық тенденциялар мәселесі, өз кезегінде, оның 

мақсаттары мен міндеттерімен анықталады» деп көрсетті.  

Психологиядағы тұлғаның негізгі сипаттамасы ретінде бағдарлануды зерттеуге 

арналған ғылыми зерттеулер А.Г. Асмолова, А.А. Бодалева, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьева, 

А.С. Мерлина, В.Н. Мясищева, К.К. Платонова, С.Л. Рубинштейна, R. Vanderbeekera, E. 

Webera және т.б..).   (таблица 1).  

Таблица 1 - Әртүрлі авторлардың көзқарасы бойынша «Тұлғаның бағдарын» 

түсіну. 

       Авторлар            Тұлғаның бағыттылығы туралы түсінік 

1 2 

Б.Г. Ананьев  Бұл концепцияның тұлға туралы білімдерді кіріктірудегі рөлін талдай 

отырып, ол өмірлік бағытты зерттеуді «әлеуметтанушылар, әлеуметтік 

психологтар мен психологтар зерттеулері орналасқан ортақ орталық» 

деп есептейді. 

А.А. Бодалев  Қарым-қатынастар тұлға құрылымындағы «өзекті» құрайды. 

Л.И. Божович  Жеке тұлғаның бағыттылығы жеке тұлғаның мінез-құлқының басым 

мотивтерінде көрінеді. 

К.К. Платонов  Тұлғаның бағдары – салыстырмалы түрде күрделі және алыс өмірлік 

маңызды мақсаттарға жетуге бағытталған адамның көзқарастарының, 

идеяларының, сенімдерінің жиынтығы. Бағдар – бейімділік, қалау, 

қызығушылық, бейімділік, мұрат, дүниетаным, сенімдерді қамтитын 

тұлғаның ең жоғарғы деңгейі. 

В.Н. Мясищев  Жеке тұлғаның бағыттылығы -жеке тұлғаның шындыққа оң және теріс 

қатынасының негізі болып табылады. Бағдар - бұл бағыт – кернеуі, 

белгілі бір бағыттағы тартылыс  

В.С. Мерлин  Тұлғаның бағыттылығы «өмірдің әртүрлі, нақты жағдайларындағы 

адамның іс-әрекетінің жалпы бағытын анықтайтын» осындай 

психикалық қасиеттер. Бағдарлаудың құрамдас бөліктеріне 

қажеттіліктер, жетектер, тілектер, қызығушылықтар және сенімдер 

жатады. Ол бағдарлауды «адам тұлғасын сипаттауда ең қажетті және 

негізгі» деп есептейді. 

П.М. Якобсон  Бағдар - бұл адамның мінез-құлқы мен іс-әрекетінің 

тенденцияларының ерекшеліктерін сипаттайтын, оның сыртқы 

келбетін әлеуметтік тұрғыдан анықтайтын адамдағы күрделі 

қалыптасу: оның басқа адамдарға, өзіне, болашағына деген көзқарасы 

және т.б. Тұлғаның бағыттылығы көрінеді: жеке тұлғаның 

мүдделерінің ерекшеліктерінде; адамның алдына қойған 

мақсаттарының ерекшеліктерінде; адамның қажеттіліктері мен 

құмарлықтарында: ол не нәрсеге бей-жай қарамайды, нені алаңдатады; 

тұлға параметрлерінде.  

А.Н. Леонтьев  Тұлғаның бағыттылығы мағына құраушы мотивке жатады. Негізгі 

ереже - әрекетке бағыттылықты қалыптастыру, белсенділіктің 

мотивациялық компонентінің шешуші рөлі. 

Тұлғаның сыртқа бағдарлануы қатынас түрінде немесе қатынас түрінде 

көрінеді және нақтыланады. Бірінші жағдайда тартымдылық 
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ынталандыру қызметін атқарады, ал анық емес қалыптасқан логикалық 

құрылым немесе бейне мақсат ретінде әрекет етеді. Екінші жағдайда 

мотив ынталандырушыға айналады, ал мақсат қалаған нәтиженің үлгісі 

ретінде ұсынылады. Дәл осы жерде адамның мотивациялық-қажеттілік 

саласы мен когнитивтік процестер арасында байланыс бар. 

Н.И.Шеванд-рин  Бағдар тұлғаның темпераментімен, мінезімен, қабілеттерімен қатар 

негізгі элементтеріне жатады және «тұлғаның даму динамикасын 

бағдарлайтын, мінез-құлқының негізгі тенденцияларын белгілейтін 

тұрақты бейімділіктері мен мотивтерінің жүйесі» ретінде анықталады. 

Тұлғаның келешегін болжауға мүмкіндік беретін жүйелік 

сипаттамалардың бірі бола отырып, ол тұлғаның белсенді және 

мақсатты мінез-құлқының мағыналық бірлігін анықтайды. 

А.В.Петровс-кий  Бағдар тұлғаның темпераментімен, мінезімен, қабілеттерімен қатар 

негізгі элементтеріне жатады және «тұлғаның даму динамикасын 

бағдарлайтын, мінез-құлқының негізгі тенденцияларын белгілейтін 

тұрақты бейімділіктері мен мотивтерінің жүйесі» ретінде анықталады. 

Тұлғаның келешегін болжауға мүмкіндік беретін жүйелік 

сипаттамалардың бірі бола отырып, ол тұлғаның белсенді және 

мақсатты мінез-құлқының мағыналық бірлігін анықтайды. 

Е.П.Ильин Тұлғаның бағдары тұрақты түрде үстемдік ететін мотивтер жүйесі 

болып табылады. Тұлғаның бағыттылығы адамның белсенділігін өзіне 

тартып, оны белгілі бір бағытқа бағыттайтын магнит қызметін 

атқарады. 

Г.М. Андреева  Бағдар ұғымын бір ретті, әлеуметтік қатынас ұғымымен қарастырады; 

бағдарлауды адамның белгілі бір әрекетке бейімділігі ретінде 

анықтайды. 

Е.Ф. Рыбалко, 

И.М. Кондаков и 

А.В. Сухарев 

Б.Г.Ананиевтің деректерін қорытындылай келе, олар тұлғаның 

бағдарлануын кәсіби жолды және кәсібилікті таңдауда анықтаушы 

психологиялық фактор ретінде қарастырды. 

Айта кету керек, шетел психологиясында бағдарлау тұлға психологиясының дербес 

категориясы ретінде ерекшеленбейді. Оның негізгі құрамдас бөліктері жеке қарастырылады. 

А.Чүлеф, Р.Стивен және Д.Уолш  адам мінез-құлқының жетекші факторлары өмірлік 

мақсаттардың иерархиялық жүйелілігі екенін атап өтеді. Олар жеке тұлғаның мінез-құлқы 

мен оның өзін-өзі жүзеге асыру бағытын анықтайды. Э.Вебер және Р.Вандербекер мінез-

құлықтың диспозициялық себептерін зерттеуде бағыттылықтың негізгі компоненттерін 

(мақсат, көзқарас және мотивтер) талдап, олардың тұлғаны қалыптастырудағы ерекше 

маңыздылығын анықтайды. 

Сонымен, тұлғаның бағдарлану мәселесін зерттеудегі әртүрлі тәсілдер психологияда 

индивидуалды қасиет ретінде бағдарлау туралы жалпы түсініктің жоқтығын көрсетеді. 

  Көріп отырғаныңыздай, зерттеушілердің көпшілігі тұлғаның бағдарын келесідей 

сипаттайды: 

а) бағдарлау деп жеке тұлғаның ішкі жағдайын анықтайтын мотивтер жүйесі 

түсініледі; 

б) бағдар – жеке тұлғаның тұтастығын сипаттайтын интегративті ұғым; 

в) тұлғаның бағыттылығы идеялар, мотивтер, қызығушылықтар, қажеттіліктер, 

ұмтылыстар, идеалдар, сенімдер арқылы көрінеді; 

г) тұлғаның бағыттылығы сыртқы әсерлер мен ішкі жағдайлардың бірлігінің көрінісі.  

          Жоғарыда айтылғандардың барлығынан кейбір қорытындылар жасауға болады: 

1) тұлғаның бағыттылығы оның құрылымының ең жоғарғы элементі ретінде 

сипатталады; 
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2) тұлғаның бағыттылығы күрделі құрылымды тұлғаның сапалық сипаттамасы 

ретінде әрекет етеді; 

3) тұлғаның бағыттылығы - тұлғаның мінез-құлқы мен көзқарасының мотивтерінің 

иерархиясы; 

4) тұлғаның бағыттылығы адамның мінез-құлқы мен белсенділігінің 

тенденцияларының көрсеткіші болып табылады. 

Тұлғаның бағыттылығы – адамның неге ұмтылатыны, нені бағалайтыны бойынша 

жалпылама сипаты. Субъектінің бағыттылығының мазмұны мен құрылымын білу оның 

ойлары мен ұмтылыстарының басым бағыты туралы түсінік береді және оның іс-әрекеті мен 

олардың мотивтерін бағалауға және болжауға мүмкіндік береді. 

Тұлғаның бағыттылығы әртүрлі тәсілдермен көрінеді. Мотивациялық жүйеде өзін-өзі 

қолдау, жеке ұмтылысын көрсету мотивтері басым болғанда, көрініс тұлғалық бағытқа ие 

болады. Егер адамның мінез-құлқы қоғамның және басқа адамдардың мүдделерімен 

анықталса, онда біз көпшіліктің бағдары туралы айтып отырмыз. Егер адамның қызметі іс-

әрекеттің өзі алға қойған мотивтермен, атап айтқанда таңдаған мамандығымен реттелетін 

болса, онда  біз кәсіби бағдармен айналысамыз. С.Л. Рубинштейн ғылыми қолданысқа 

енгізген «тұлғаның бағдары» ұғымын, ең алдымен, бағдардың әртүрлі түрлерін бөлуде 

дамыды. Атап айтқанда, психологиялық әдебиеттерде тұлғалық, ұжымшылдық, іскерлік (Б. 

Басс, В. Смекал және М. Кучер, М. С. Неймарк), гуманистік, эгоисттік, депрессиялық, 

суицидтік (Д.И. Фельдштейн, И. Д. Егоричева) бағыттылық ұсынылып, сипатталады. 

Біздің ғылыми қызығушылығымызға сәйкес кәсіби қызметке бағдарлауды зерттеу 

болып табылады 

Кәсіби бағдар мәселесі отандық және шетелдік ғалымдардың зерттеулерінде дәстүрлі 

болып табылады. Көбінесе кәсіптік бағдар мамандыққа деген таңдамалы оң көзқарас ретінде 

беріледі (С.А.Зимичева, А.П.Сейтешев, В.А.Сластенин); оған деген қызығушылық пен 

бейімділік (А.А.Деркач, Н.В. Кузьмина, С.П. Крягжде); қарым-қатынастың ерекше класы: 

кәсіпке, балаларға, кәсіби маман ретінде өзіне (С.Х.Асадуллина, В.Г.Маралов, Т.П.Маралова, 

А.С.Назыров); мамандыққа артықшылық беру мотивтерінің жүйесі (Л.И.Божович, Е.М. 

Никиреев, В.П. Потиха, Н.Ю. Ткачева, П.А. Шавир); өз білімін, тәжірибесін, қабілеттерін 

таңдаған мамандығы бойынша қолдануға жеке ұмтылыс (М.И. Дьяченко және Л.А. 

Кандыбович); құндылық бағдарларының нақты түрі (Г.А. Томилова); қызметтің осы түріне 

қатынасы (А.М. Кухарчук); адамның туа біткен қасиеті ретінде (И.Ф. Гебарт, У. Джеймс); 

қанағаттандыруды талап ететін тілектер ретінде (Э. Клапареде) немесе жоғарыда аталған 

бірнеше белгілердің жиынтығы ретінде (Э.Ф. Зеер, Л.М. Митина, А.И. Щербаков және т.б.). 

Ғылыми-психологиялық әдебиеттерде кәсіби бағдарды зерттеушілер мен психологтар 

тұлғаның жетекші психологиялық қасиеті ретінде анықтайды, ол оның өмірге және іс-

әрекетке мотивацияларының барлық жүйесін білдіреді, ол қарым-қатынастардың, 

ұстанымдардың және белсенділіктің таңдамалылығын анықтайды. 

Кәсіби бағыттылық деп, ең алдымен, адамның кәсіптік қызметімен байланысты және, 

атап айтқанда, мамандық таңдауына, онымен жұмыс істеуге деген ұмтылыс және кәсіби 

қызметке қанағаттану, жұмыс істеуге деген ұмтылысына әсер ететін мотивациялық 

қалыптасулардың (мүдделер, қажеттіліктер, бейімділіктер, ұмтылыстар және т.б.) жиынтығы 

болып түсініледі.  

Е.Ф. Зеер бойынша, кәсіптік бағдар – адамның кәсіпке деген қатынасын анықтайтын 

тұлғаның интегративті қасиеті. Ол студенттің бүкіл оқу және еңбек әрекетіне терең тұлғалық 

мән береді, сол арқылы кәсіптік білім, білік және дағдыларды меңгеру сапасын күрт 

арттырады. Л.М.Митина бойынша кәсіптік бағытты «педагогикалық іс-әрекет пен қарым-

қатынаста бекіту үшін мұғалім тұлғасының басым мотивтерінің иерархиялық құрылымын 

белгілейтін эмоционалдық-құндылық қатынастар жүйесі» деп анықтауға болады. 
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Кәсіби бағыттылық деңгейі – жоғары немесе төмен – оның құрамдас бөліктерінің 

сипаты мен күшімен анықталады. Теориялық талдау кәсіби бағдардың құрамдас бөліктерін 

анықтауға мүмкіндік берді: 

1) мотивтер (ниеттер, мүдделер, бейімділіктер, идеалдар); 

2) құндылық бағдарлар (еңбектің мәні, жалақы, әл-ауқат, біліктілік, мансап, 

әлеуметтік мәртебе және т.б.); 

3) кәсіби ұстаным (кәсіпке деген көзқарас, қондырғылар, күту және кәсіби дамуға 

дайындық). 

Мамандардың кәсіби бағдарын қалыптастырудың жоғары деңгейі, ең алдымен, 

таңдаған мамандығына қанағаттанушылықты, тұрақты кәсіби қызығушылықтарды, 

көзқарастар мен ниеттерді, кәсіби мотивацияның жоғары деңгейін, өз мамандығының 

әлеуметтік маңыздылығын сезінуді және дамытуды білдіреді. кәсіби сананың жоғары 

деңгейі. 

Кәсіби бағдар құрылымы мәселесі ерекше маңызға ие (С.А. Зимичева, Е.П. Ильин, 

Н.В. Кузьмина, Е.А. Климов, В.Т. Лисовский, Б.Ф. Ломов, Л.М. Митина , В.Н. Мясищев, 

Е.М. Никиреев, А.А. Реан, А.П.В.А.Сейстеев, А.П.В.Сейстеев. Шавир және т.б.). Тұлғаның 

бағдарын зерттеудің жүйелі және мотивациялық-семантикалық тәсілдерін басшылыққа ала 

отырып, зерттелетін құбылыстың құрылымдық құрамдас бөліктері ретінде, біздің ойымызша, 

оның мәні мен мазмұнын барабар көрсететін мотивтердің келесі топтарын анықтадық: 

1) мамандық таңдау мотивтері (А.Г. Губайдуллина, А.А. Деркач, Е.В. Карпова, С.К. 

Морозов, Е.М. Никиреев, В.А. Сластенин); 

2) студенттердің оқу мотивтері (А.И.Гебос, О.С. Гребенюк, Е.П. Ильин, А.К. Маркова, 

П.М. Якобсон, В.А. Якунин): жетістіктер, білім, тиістілік, үстемдік, сондай-ақ олардың 

қанағаттану дәрежесі; оқу іс-әрекетіне эмоционалдық қатынасы және емтихан қобалжуының 

деңгейі, диплом алу және кәсіпті игеру мотивтері; 

3)екі элементті қамтитын кәсіби идеялар жүйесі (С.Х.Асадуллина, С.А. Зимичева, В.Г. 

Маралов, Т.П. Маралова, А.С. Назыров, В.Н. Обносов, В.А. Сластенин және т.б.): мазмұнды 

(кәсіп идеясы», «мамандық бейнесі» және маманның кәсіби маңызды қасиеттері «Педагог 

имиджі») және эмоционалдық (мамандыққа, студенттерге және кәсіби маман ретінде өзіне 

деген көзқарас). 

Бұл үдерісте уақыт жағынан маңызды және маңыздылығы жоғары оқу орнында оқу 

кезеңі болып табылады. 

ЖОО-да оқу кезеңінде тұлғалық және кәсіби даму проблемасы орыс 

психологтарының еңбектерінде кеңінен ұсынылған Б.Г. Ананьева, А.А. Бодалева, Е.Ф. Зер, 

И.А. Зимни, Е.А. Климова, Е.И. Степанова, А.В. Петровский, Н.С. Пряжникова, Е.Ю. 

Пряжникова және т.б. 

Кәсіби бағдар мәселесін зерттеу жұмыстарында студенттердің тұлғалық және кәсіби 

дамуының келесі негізгі бағыттарын ажыратады: 

- кәсіптік бағдар мен қажетті қабілеттерді дамыту; 

- психикалық процестер мен күйлерді кәсібилендіру және жетілдіру; 

- өмірлік ұстанымды әзірлеу және өмірлік жоспарларды нақтылау; 

          - дербестік пен жауапкершілік деңгейін арттыру; 

- болашақ мамандық саласында талап қою деңгейінің артуы; 

- этикалық, эстетикалық және рухани даму; 

- өзін-өзі тәрбиелеу үлесін арттыру және болашақ қызметте қажетті қасиеттерді 

қалыптастыру; 

- бастамашылдық пен шығармашылықты арттыру; 

- кәсіби іс-әрекетке психологиялық дайындығын қалыптастыру. 

С.Л. Рубинштейннің бағыты бойынша екі аспектіні ажыратады: пәндік мазмұн (нақты 

пәнге назар аудару) және осы жағдайда туындайтын шиеленіс. 



 191  

 

Бағдарлаудың мазмұндық аспектісі құндылық-семантикалық формациялар мен 

мақсаттарды қамтиды. Олар жеке тұлғаның ішкі тұтастығын қамтамасыз етеді, адамның 

өзіне, басқа адамдарға, кәсіпке және жалпы әлемге негізгі және салыстырмалы түрде тұрақты 

қарым-қатынасын анықтайды. Құндылық-семантикалық формациялар адам өмірі мен іс-

әрекетінің, оның ішінде кәсіптік қызметтің ең маңызды реттеушісі қызметін атқарады. 

«Заттар мен құбылыстардың мәні және олардың адам үшін «мағынасы» мінез-құлықты 

анықтайды». 

Қазіргі заманғы психологтар адамның әлем және осы әлемдегі өзі туралы идеясын 

көрсететін кәсіби бағдардың құндылық-семантикалық компоненттерін қалыптастыру 

мәселесіне кәсіби өзін-өзі анықтаудың ең маңызды міндеті ретінде қарайды. Кәсіби өзін-өзі 

анықтау ұзақ және көп қырлы процесс, оған мыналар кіреді: кәсіби қызметтің тұлғалық 

маңызды мәндерін саналы түрде іздеу және адамның өмірлік жолын іздеу.  

Адам өмірінің ұзақ кезеңі белгілі бір кәсіби қызметті таңдаумен, меңгерумен және 

орындаумен байланысты. Жаңа әлеуметтік ортаға ену және одан әрі білім беру және кәсіптік 

қызметке дайындық кәсіби бағдардың құндылық-семантикалық компоненттерін 

қалыптастыру мен дамытуды, кәсіби құндылықтарды дамыту мен қайта құрылымдауды 

көздейді. Біздің ойымызша, бұл тұлғаны қалыптастырудағы орталық кезең ретінде жоғары 

оқу орнында оқу кезеңінің маңызды міндеті. 

Б.Г. Ананьев студенттік жаста жеке тұлғаның құндылық бағдарларының бүкіл 

жүйесінің «интенсивті трансформациясына» және кәсіптік бағдардың құндылық-

семантикалық компоненттерінің қалыптасуына назар аударады. 

Оқу және кәсіптік қызметтің міндеттерін түсіну ғана емес, сонымен бірге іштей 

қабылдау керек. Ішкі позиция сол ішкі жағдайға айналады, ол арқылы С.Л. Рубинштейн 

бойынша, сыртқы әсерлер сынған. 

Студенттердің университеттегі тұлғалық және кәсіби дамуы олардың кәсіби 

қызметінде табатын мәндері мен құндылықтарына тікелей байланысты. Кәсіптік оқыту 

процесінде өзін-өзі тануға құштарлықты белсендіру міндеті атап өтіледі. Өзінің қасиеттерін, 

қабілетін, даму мүмкіндіктерін сезіну оқу іс-әрекетінің мазмұнды қанығуына, мағыналық 

байланыстардың байытылуына ықпал етеді. Өзін-өзі тану арқылы оқушы өз санасының 

құндылық-семантикалық мазмұнын бағдарлай бастайды. 

Маңызды мақсаттың, идеяның, мағынаның, яғни кәсіптік бағдардың мазмұнды 

құрамдас бөлігінің болуы және сезінуі студенттің кәсіби және тұлғалық дамуының маңызды 

шарты болып табылады. 

Мамандыққа деген таңдамалы-позитивті қатынастың пайда болуы «адам-кәсіп» 

жүйесінің қалыптасуын білдіреді, оның шеңберінде қарым-қатынас объектісі мен 

субъектісінің өзара әрекеті басталады. «Адамның кәсіпке қатынасы» ұғымын субъектіден 

келетін белсенділікке келтіруге болмайды. Кәсіби бағдарды, оның даму жағдайлары мен 

қозғаушы күштерін зерттеуді қарым-қатынастың екінші жағынан, яғни кәсіптен келетін 

ықпалдар жүйесінен оқшаулап жүргізу мүмкін емес. Тараптардың өзара әрекеттесуінің 

белгілі бір жағдайында бұл қарым-қатынас кәсіби бағытты дамытудың қозғаушы күштерін 

тудыратын диалектикалық қарама-қайшылық сипатына ие болады. Тұлға мен еңбек 

арасындағы сәйкестіктің идеалды үлгісі қызметтің объективті мазмұны мен оның жеке 

мағынасының толық сәйкестігін қамтуы керек. Алайда, келесі себептерге байланысты нақты 

сәйкестікке қол жеткізу мүмкін емес. 

Біріншіден, мамандық таңдау мотивтерінің құрылымында әрқашан осы қызметпен 

ішкі байланысты мотив басым бола бермейді. Рас, Л.И.Шишкина атап өткендей, бұл мазмұн 

жеке сипатқа ие, өйткені мотивтер жүйесін қайта құрылымдау және кәсіби бағдар деңгейін 

арттыру мүмкіндігі бар. Тағы бір ескеру маңыздырақ. Барлық жағдайда іс-әрекеттің нақты 

мазмұнына қызығушылық басым болған жағдайда бұл қызығушылықты тереңдету 

мүмкіндігі сақталады. Іс-әрекетті дұрыс ұйымдастырған кезде оның шығармашылық 

мүмкіндіктері адамда барған сайын толық көрінеді. 
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Сонымен, кәсіби еңбектің объективті мазмұны мен адамның таңдауы немесе оған 

қатысуы адам үшін болатын жеке мағына арасындағы сәйкессіздік сөзсіз. Жоғарыда атап 

өткендей, кәсіптік бағытты дамытудың негізгі мазмұны оның деңгейін көтеру болғандықтан, 

бұл сәйкессіздікті жоймайынша бұл процесс мүмкін емес. Белгілі бір жағдайларда ол 

диалектикалық қарама-қайшылық сипатына ие болады, кәсіби бағытты дамытудың қозғаушы 

күшіне айналады. 

Осы қайшылықтың пайда болуының, дамуының және шешілуінің келесі шарттарын 

толығырақ қарастырайық. Адамның белгілі бір кәсіпке деген таңдамалы оң көзқарасының 

көрінісі олардың өзара әрекеттесуінің бастамасы деп түсініледі. Титма М.Х. атап 

көрсеткендей, бұл өзара әрекеттестіктің маңызды белгісі мамандықтың нақты, әлеуметтік 

маңызды мазмұны мен оның таңдауының жеке мағынасы арасындағы сәйкессіздік болып 

табылады. 

Сәйкессіздіктің сапалық ерекше формаларының үш деңгейін бөлуге болады. 

1) Бірінші жағдайда мамандық таңдаудағы басым мотив пен оның объективті 

мазмұнының кейбір маңызды жақтары арасында органикалық байланыс бар. Мамандық 

таңдаудың қалған мотивтері бұл жағдайда әдетте жетекші мотивті азды-көпті дәрежеде 

толықтырады және күшейтеді. Сәйкессіздік жеке тұлғаның мотивациялық сферасындағы 

талаптарды неғұрлым толық көрсетудің әлеуетті мүмкіндігінің болуы, яғни таңдаудың жеке 

мағынасын тереңдету. 

2) Сәйкессіздіктің басқа бір сапалық ерекше түрі әрекеттің объективті мазмұнына 

екінші дәрежелі мотив басым рөл атқаратын жағдайларда туындайды, ал мотивтердің 

құрылымында тікелей мотивтер де болады. Сонымен, Маркова А.К. бойынша мұғалімдік 

мамандықты таңдау мотивтері бірқатар жағдайларда резервтік кәсіби ниет «өзінің 

лайықтылығына сенімділік», «мұғалім мамандығының беделі» сияқты мотивтердің басым 

болуына негізделгенін көрсетті. Сонымен қатар, «баланың даму процесіне қызығушылық», 

«балаларға өздерінің сүйікті пәнін үйретуге ұмтылу» сияқты тікелей мотивтер, әлсіз болды, 

сондықтан шешуші мәнге ие болмады деп З.А.Нолица. санайды. Негізгі кәсіби ниетті 

(оқытуға қатысы жоқ) бұл студенттердің басқа мотивтермен анықтады. Негізгі ниетті жүзеге 

асыру мүмкін болмаған жағдайда педагогикалық қызметті таңдаудың көрсетілген қосалқы 

себептері ашық болды. Тікелей мотивтердің болуы бұл таңдауды іштей ақтады, бірақ ол ең 

жақсы нұсқа ретінде тәжірибеден өтпеген. 

Мұндай жағдайлар ішінара кәсіби бағдар ретінде анықталады. Бұл жерде 

мамандықтың объективті мазмұны мен таңдаудың мотивациялық негізі арасындағы 

сәйкессіздік басқа сипатқа ие. Мамандық талаптары жеке тұлғаға қатысты едәуір дәрежеде 

сыртқы болып қалады, оның мотивациялық саласына тікелей мотивтердің басым 

болғандағыдай органикалық түрде енбейді. 

3) Сәйкессіздіктің үшінші түрі мамандық таңдаудың тікелей мотивтерінің толық 

болмауынан туындайды. Бұл, әдетте, жоғары оқу орнын таңдау жеке тұлға үшін маңызды 

мақсатқа жету үшін қажетті құралдың мағынасына ие болған кезде болады (мысалы, 

университетте оқытушы болып жұмыс істеу мүмкіндігі үшін университеттің химия 

факультетіне түсу). Бұл жағдайларда таңдау мотивтері мен таңдаған мамандықтың мазмұны 

арасындағы сәйкессіздіктің толық болғаны сонша, мамандық талаптарының жеке адамға 

жаттығы соншалықты, «кәсіби бағдар» деген сөз мағынасын жоғалтады. 
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ДЕНЕ ТӘРБИЕСІ САБАҚТАРЫНДАҒЫ АҚПАРАТ ҚҰРАЛДАР МЕН ӘДІСТЕР 

МАЗМҰНЫ 

 

Уанасов Ж.Т., Джекенов Е.С., Жазыкбаев Д.Б. – «Дене шыңықтыру және спорт» 

кафедрасының аға оқытушылар 

Халықаралық Тараз инновациялық институты 

 

Андатпа: Дене тәрбиесі мен спорт сабақтарында қолданылатын ақпарат құралдар мен 

әдістері (жаттығу әдістері сияқты) негізгі және көмекші болып бөлінеді. Негізгілеріне 

сөз бен бейнелеп көрсету жатады. Сөздің көмегімен дене тәрбиесі мен спорт 

сабақтарында а) оқушыларды ұйымдастыру; ә) білімді мәлімдеу; б) орындалған 

жаттығуларды және олардың нәтижелерін талдау мен бағалау; в) көңіл-күй жағдайын  

реттеу; г) тәрбиелеу міндеттерін оындау қамтамасыз етіледі. Бейнелеп көрсету үйренетін 

қимылдар туралы нақты мәліметті қысқа уақыт ішінде білуге мүмкіндік береді.  

Түйін сөздер: Дене тәрбиесі, әдіс, жаттығу, жаттығу түрлері, сабақ.   

Аннотация: Средства и методы, используемые на уроках физической культуры и 

спорта (как и методы упражнений), подразделяются на основные и вспомогательные. К 

основным относятся Слово и образное выражение. С помощью слова обеспечивается а) 

организация учащихся на уроках физической культуры и спорта; б) констатация знаний; 

в) анализ и оценка выполненных упражнений и их результатов; в) регуляция настроения; 

г) постановка задач воспитания. Визуализация позволяет в кратчайшие сроки узнать 

точную информацию о изучаемых жестах.  

Ключевые слова: физическая культура, метод, упражнения, виды упражнений, 

занятия. 

Abstract: The means and methods used in physical education and sports lessons (as well as 

exercise methods) are divided into basic and auxiliary. The main ones are the Word and 

figurative expression. With the help of the word, a) the organization of students in physical 

education and sports lessons is provided; b) the statement of knowledge; c) the analysis and 

http://www.knigafund.ru/books/16017
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evaluation of the exercises performed and their results; c) mood regulation; d) the formulation 

of educational tasks. Visualization allows you to find out accurate information about the 

studied gestures in the shortest possible time.  

Keywords: physical culture, method, exercises, types of exercises, classes.  

 

Құралдар тек сабақ барысында қолданылып, оның міндеттерін орындауға 

бағытталған, оқытушы мен оқушының іс-әрекет қимылдарымен олардың түрлерін 

атаймыз. Әдіс-бұл нақты тапсырмаларды орындау үшін қолданылатын амалдардың 

қосындысы. Дене тәрбиесі сабақтары тапсырмаларын орындаудың құралдары мен 

әдістеріне дене жаттығулары мен түрлі ақпарат түрлері жатады. Дене тәрбиесі 

сабақтарының құралдары мен әдістері ажырамас бірлікте болады.[1]  

Барлық жаттығулар қозғалыс құрылымы бойынша айналымдық және айналымдық 

емес болып бөлінеді. Айналымдық деп, белгілі бір қимыл топтамасы барлық іс-әрекет 

барысында дерлік түгелдей қайталанып отыратын дене жаттығуларын айтамыз (мысалы, 

жүгіру, жүру, жүзу, ескек елу, шаңғы тебу, коньки тебу). Айналымдық емес деп қимыл 

түрлері қайталанбайтын дене жаттығуларын айтамыз (секіру, лақтыру бокс, күрес, 

ойындар, семсерлесу, т.б.). Аталған әр бөлімдер топтар мен шағын топтарға бөлінеді  

Бұдан бұрын да айтылғандай дене жаттығуларын негізгі төрт топқа бөлеміз: 1) спорт 

жаттығулары; 2) гимнастикалық жаттығулар; 3) ойындар; 4) туристік шаралар. Спорт 

жаттығулары, бұл – дене дайындығы дәрежесімен, қимыл өнерін меңгеруімен, 

психиканың кей жақтарын дамытумен жарыс пәні ретінде көрінетін қимыл іс-әрекеті. 

Гимнастикалық жаттығулары еңбек, әскери, спорт және табыну іс-әрекеттері мен 

солардың үйлесуінен құралады. Ойындар ойыншыларды ролдерге, олардың орындайтын 

қимыл-қозғалыстарына бөлуді анықтайтын фабуламен сипатталады. Туристік шаралар 

(серуен, экскурсия, жорық және саяхат) қозғалыстың белсенді құралдарымен елді 

мекендері аз жерде орындалады.[2] 

Дене жаттығуларының бұлай болу оқытушы мен оқушының дене тәрбиесі мен спорт 

сабақтарындағы кез-келген тапсырманы орындау үшін қолданылуы мүмкін. Өзіне тән 

қимыл іс-әрекеттерін білуі үшін қажет. Алайда дене жаттығуларын аталған топтарға 

бөлуді оларды жіктеуге талаптану деп қарастыру дұрыс емес, себебі дене тәрбиесінің 

ешқандай да қимыл құралдарын тек бір ғана топқа жатқызып қоюға болмайды. Дене 

жаттығуларының көпшілігі дене тәрбиесі мен спорт сабақтарының барлық 

тапсырмаларын орындауға арналған. 

Жаттығу (дене тәрбиесі мен спорт сабақтарының әдісі ретінде) – бұл нақты 

тапсырмаларды орындауға арналған, (қойылған мақсатқа жету) мақсатты бағытталған 

белгілі қимыл іс-әрекетінің жүйелі қайталануы. 

Олардың мағынасына қарай (үлкен немесе кіші міндеттерді атқару мүмкіндігіне 

қарай) жаттығуларды (әдістерді) екі топқа бөлеміз: негізгі және көмекші. Негізгі 

әдістерге дене тәрбиесі мен спорт сабақтарының барлық міндеттерін орындайтын, ал 

көмекші жаттығуларда дене жаттығуларын үйретуде ғана қолданылатын жаттығулар 

жатады. 

Дене жаттығуларын олардың көмегімен қандай тапсырмалар орындалатынына қарай 

мынандай топтарға бөлуге болады: 1) реттік; 2) дайындық, 3) жүргізілетін; 4) кіріспе; 5) 

сымбат; 6) тәрбиелік. .[3] 

Реттік дене жаттығулары деп - дайындалушыларды ұйымдастыруға, оларды сапқа 

тұрғызуға арналған жаттығуларды айтамыз. Дайындық дене жаттығулары тірек-қимыл 

аппараты мен қимыл сапаларын дамыту үшін қолданылады. Дене жаттығуларының бұл 

түрі өз ішінде қимыл сапасына, яғни оның әсер ету мүмкіндігіне қарай бірнеше түрге 

бөлінеді (күшті, тездікті, төзімділікті, т.б. дамытуға арналған жаттығулар). Дайындық 

жаттығуларына тыныс алу жаттығулары да жатады. Жүргізілетін жаттығулар үйреніп 

жатқан қимыл туралы бейне қалыптастыру, оның құрылымын меңгеруді жеңілдету 
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қатені дұрыстау тактикалық дағдыны игеру үшін пайдаланылады. Кіріспе жаттығулары 

белсенді демалыс және сабаққа қызығушылығын арттыру үшін қолданылады. Сымбат  

жаттығулары дене кемшілігін дұрыстау үшін жүргізіледі. Тәрбиелік жаттығулар 

көмегімен белгілі бір мінез-құлық сипатына, психикалық процестерге ықпал ету үшін 

қолданылады (мысалы, батылдыққа шешімталдыққа, аптықпауға, байқампаздыққа, есте 

ұстау мен зейінге). 

Қолдану аясының белгілеріне қарай жаттығу әдістері пайдаланылатын айналымдық 

және айналымдық емес дене жаттығуларына бөлінеді.  

Негізгі әдістер жұмыс сипатына қарай үздіксіз және интервалды болып бөлінеді. 

Үздіксіз жаттығулар (әдістер) ұзақ уақыт ішінде орташа қарқынмен белгілі бір қимылды 

орындау арқылы жасалады (мысалы, 800м-ге жүгіруге дайындалған спортшы үшін – 3-5 

км-ге біркелкі жылдамдықпен тоқтамай жүгіру). Үздіксіз жаттығулар негізінен 

айналымдық спорт түрлерінде, сондай-ақ қимыл ұзақтығы белгіленген уақытпен 

шектелетін айналымдық емес түрлерінде де қолданылады (мысалы, бокста, күресте, 

спорт ойындарының көпшілігінде). Спорттың айналымдық емес түрлерінде үздіксіз 

жаттығулар құрылымы бойынша өзгеретін немесе өзгермей орындалатын спорт 

жаттығуларын бүтіндей немесе оның жеке топтарын демалыссыз орындау арқылы 

жүзеге асырылады (мысалы, бокстағы қапты ұру топтама жаттығулары, футболшылар 

мен баскетболшылардың допты алып жүру жаттығулары). Үздіксіз жаттығуларда 

сабақтан сабаққа жаттығу көлемі бірте-бірте ұлғая береді. 

Интервалды жаттығулар қимылдарды үзбей орындауды қарқындылықпен игеріп 

немесе түрлі ұзақтық пен үзіп-үзіп орындау арқылы құрылады. 

Жоғарыда аталған жағдайлардың өзгеруіне қарай бұл әдіс кезекті жаттығулар және 

қайталау жаттығулары деп екіге бөлінеді. .[4,5] 

Кезекті жаттығулар қимылды орындау күшін бірте-бірте өзгерту арқылы (кезекпен) 

орындалады. Бұл әдіс айналымдық және айналымдық емес спорт түрінде қолданылады, 

яғни үздіксіз жаттығулармен қатар қолданылады (бокс, күрес, спорт ойныдары). 

Спорттың айналымдық емес түрлерінде кезекті жаттығулар түрлі қарқындағы үздіксіз 

қимыл түрінде орындалады (өзгермелі). 

1. Қашықтықтың көп бөлігі баяу, азы-тез бағындырылады 

2. Қашықтықты тең түрде әрі тез, әрі баяу бағындыру 

3. Қашықтықтың көп бөлігі тез, азы, баяу бағындырылады 

4. Тез бастау қимылды баяулатумен аяқталады, сосын жылдамдық артады, ол 

қашықтықты тез өтумен аяқталады  

5. Қашықтықты қысқа, бөліктерде баяу өтумен жылдамдықты бірнеше дүркін өзгерту  

6. Жаттыққан қашықтықты тез өтіп, қанша спортшы ырғақты ұстап тұра алады, сосын 

қалған қашықтық бөлігін баяу аяқтау 

Қайталау жаттығулары бір сабақ барысында белгілі бір қимылды демалыс 

үзілістерімен орындауға құралады. Бұл әдіс барлық спорт түрі сабақтарында 

қолданылады. Интервалды әдістің қайталау және кезекті нұсқаулары арасындағы 

айырмашылық бірінші жағдайда оқушылар демалыстық үзіліс уақытында толығымен 

демалмайды (немесе басқа бір қимылдарды орындайды), ал екінші жағдайда-демалыс 

үшін негізгі жаттығу пайдаланылады, бірақ оның орындалу қарқыны бұнда тез 

төмендейді (мысалы, жүзуде-еркін жүзу, желаяқтарда-жай жүгіру) Дене 

жаттығуларының айналымдық емес түрлерінде қайталау әдісі жаттығу пәнінің 

өзгермеуін нақтаумен немесе жаттығу пәнін өзгертумен орындалады. Жаттығулар бір 

сызықпен немесе дәлдеумен орындалады. Дәлдеу әдісінің түрі шеңбер әдісі болып 

табылады. Қайталау әдісінің бір сызықты түрінде жаттығу спорт жаттығуының түрлі 

тәсілдік жүйеліктерін немесе оның тактикалық түрлерін меңгеру үшін түрлі қимыл 

сапаларын бірізді әсер етуі үшін бір шеңбермен жүргізіледі. Қайталау әдісінің дәлдеу 

немесе шеңбер нұсқасында жаттығу бірнеше «шеңберде» орындалады. Көптеген 
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зерттеушілердің (С.П. Белиц-Гейман мен Г.Ф. Полевой-теннисте, Ю.В. Куншир-жүзуде, 

Е.М. Чумаков-күресте) мәліметтері бойынша сызықты әдіске қарағанда дәлдік әдісі 

тиімді деп есептеледі. Шеңбер әдісі түрлі дене жаттығуларын бағдарланған ретпен және 

олардың әрқайсысын қарқынды қайталаумен бірізді орындауға құрылған. .[6,7]  

Бұнда қимыл сипаты, жаттығудың қарқындылығы мен көлемі сабақ міндетіне 

байланысты анықталады. Бұл әдіс бойынша жаттығулар қатарына тапсырманы алдын-ала 

үйреніп және оқушылардың ең жоғарғы мүмкіндіктерін анықтағаннан кейін ғана кірісе 

алады. 4-6 аптадан соң әр жаттығу бойынша оқушылардың ең жоғарғы мүмкіндіктерін 

анықтау үшін бақылау жүргізіледі. Тапсырма реті кезеңімен ауысып тұрады. 

Үздіксіз, қайталау және кезекті жаттығулар «таза» күйінде бір-бірімен үйлесіп те 

қолданыла береді. Ең көп тараған үйлесімді қайталау кезекті жаттығулар болып 

табылады.  

Таңдаған спорт түріне, сабақ кезеңі, орындалатын тапсырмалар, оқушылардың 

жағдайына қарай аталған жаттығу әдістерінің біріне немесе олардың түрлі үйлесімдеріне 

таңдау жасалады. Олар бір немесе бірнеше аралас сабақтар барысында белгілі 

бірізділікпен кезектесіп отырады. 

Жаттығулардың негізгі әдістері академиялық және ойындық жарыстар түрінде 

орындалады. Академиялық түр ең бастысы орындалатын жаттығулар түрінде, олардың 

құрылымдарын қатаң сақтай отырып, оқушы зейінін аударумен сипатталады, ал 

ойындық (жарыстық) түріне сюжеттік ендіріледі, нақты қимыл тапсырмалары мен оған 

қол жеткізу көрсеткіштері анықталады. Ойын әдісі дегенде жарыстың ұйымдастырылуын 

немесе ойынды тура мағынасында түсінген жөн емес ол берілген тапсырмаларды шешуге 

көмектесетін қосымша екпінді іздеуге бағытталған. Дене жаттығулары бүтіндей және 

оның жекелеген жүйеліктері оқытылады, ал қимыл сапасын дамытуға арналған 

жаттығулар жарыс түрінде орындалады. Жарыстар оқытушының немесе оқушылардың 

өздері ұсынған өндірістік ережелер бойынша орындалады. Бұл әдіс үшін түрлі снарядтар 

мен ойын жаттығуларының аспаптарын пайдалану сипатына тән. Жарыстық әдіс 

оқушыға үлкен қимыл. Еркіндігін береді, олардың қызығушылығын арттырады, қимыл 

түрлерін іздеуде бастама көтеруге мүмкіндік береді. Жаттығуларды үлкен көлемде және 

үлкен қарқынмен орындауға жол ашып, спорт тәсілдерін тез әрі жетік меңгеруге, 

ағзаның қызмет мүмкіндіктерін дамытуға жәрдем береді. Бірсайыс сияқты спорт түрлері 

сабақтарында немесе спорт ойындарында жарыстық әдіс негізгі болып табылады.  

Жаттығудың қосымша әдістері тобына мына әдістер жатады: а) «қажет көмек 

арқылы», ә) «екі жақтан», б) «қимылды бейнелеу арқылы», в) «қимылды көрсету 

арықыл». 

Қажет көмек арқылы жаттығулар әдісі мынандай: оқытушы үйретіп жатқан қимылды 

орындауда өзі араласады, оқушыларға дене көмегін көрсетеді. Ол қимылды бағыттайды, 

оқушыны ұстап тұрады, тартады, оның қимылын жылдамдатып, баяулатады, дененің 

жеке бөліктерінің қалпын дұрыстайды. 

«Екі жақтан» жаттығу әдісі оқушыларға ассиметриялы спорт жаттығуларын екі аяқ-

қолмен немесе дененің екі жағымен орындауды үйренуге мүмкіндік береді. 

Қимылды бейнелеу жаттығулар әдісінің мәні мынада: оқушылар спорт 

жаттығуларының тәсілдері туралы жүйелі ойлайды, спорт жаттығуларын бүтіндей 

немесе жекеше бөліктері тәсілдерін, қимылдарын бірізділігін бірнеше  дүркін 

бейнелейді. Оқушылар өз зейінін қимылдың жеке параметрлеріне (ырғағына, екпініне, 

қимыл жиілігіне) және қимылды орындау уақытында пайда болатын қимыл сезімдеріне 

аударуы мүмкін. Бұл әдіс спорт жаттығуларының тәсілін меңгеруге, кейде сәйкес қимыл 

сапасын дамытуға жәрдем береді. Бұл әдістің жаттығулар түріне белгілі бір дене 

жаттығуын бірізді орындауды бейнелейтін суреттерді салу болып табылады. .[8,9]  

«Қимылды көрсету» жаттығу әдісі оқушылар айқын спорт жаттығуларын қимыл 

құрылымдары мен жағдайлары қатынасына қарай бейнелейді (мысалы, гимнастикалық 
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таяқты белтемір). 

Ақпараттың көмекші құралдары мен әдістеріне қимыл барысындағы дыбыстар 

қимылдан қалған іздер, бағыт-бағдар, сондай-ақ ақпараттың техникалық құралдары мен 

әдістері жатады. 

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. С.Ш. Әбенбаев Тәрбие теориясы мен әдістемесі (оқу құралы) Алматы «Дарын» 2004ж. 

2. Мектептегі дене шынықтыру. Республикалық ғылыми-әдістемелік журнал. Алматы 

қаласы. 2004 жылдан 2 айда 1рет шығады, 2005, 2013, 2015ж.  

3. Т.Баимбетов. Дене шынықтыру сабақтарындағы жалпыдамытушы жаттығулар және 

терминология . Әдістемелік құрал.  Алматы. «Қазақ университеті» 2006ж 

4. Р.Р.Аманбаев. Спорт теориясы мен әдістемесінің жалпы негіздері.(оқу құралы) Алматы 

2006ж. ҚС ж ТА. 

5. Е.Қ. Уанбаев, Ф.Ж. Уанбаева Дене мәдениеті және спорттың теориясы мен әдістемесі. 

Оқу құралы. Өскемен. С.Аманжолов атындағы ШҚМУ баспасы. 2006ж. 

6. Ю. Телеуғалиев. Ырғақты гимнастика. Оқу-әдістемелік құрал. Алматы «Жазушы» 

2000ж. 

7. Т. Байметов. Дене шынықтыру сабақтарындағы жалпыдамушы жаттығулар және      

терминалогия әдістемелік құрал. Екінші басым. Алматы. «Қазақ университеті» 2006ж.  

8. Ю. Телеуғалиев. Дене тәрбиесі. Оқу -әдістемелік құрал. Алматы «Жазушы» 2006ж.  

9. Н.О. Байзақова. Дене тәрбиесі сабақтарындағы ұлттық ойындарды қолданудың     

әдістемесі. Оқу -әдістемелік құралы. Алматы «Қазақ университеті» 2009ж .  

 
 

ӘОЖ 659.128.4 

 

СТУДЕНТТЕРДІ СӘНДІК-ҚОЛДАНБАЛЫ ӨНЕР САЛАСЫДА КӘСІБИ 

ДАҒДЫСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ НЕГІЗДЕРІ 

 

«Бастапқы әскери дайындық және шығармашылық мамандықтар» кафедрасының аға 

оқытушысы Шокалакова С.Б.- п.ғ. маг.,  

Халықаралық Тараз инновациялық институты 

 

Аңдатпа Мақалада сәндік-қолданбалы өнер саласында білім алатын болашақ 

мамандардың кәсіби даярлығын қалыптастырудың теориялық негіздері қарастырылады. 

Сәндік-қолданбалы өнердің қазіргі кезде алатын орны және өзектілігі қаралған. Атадан 

балаға мұра болып келе жатқан сәндік қолөнердің рухани құндылықтарын сақтай отырып 

заманауй стилде дамыту атап өтілген.  

Түйін сөздер: сәндік қолданбалы өнер, пәнаралық байланыс, кәсіби маман, көркемдік 

шеберлік, эстетикалық талғам.  

Аннотация В статье рассматриваются теоретические основы формирования 

профессиональной подготовки будущих специалистов, обучающихся в области декоративно-

прикладного искусства. Рассмотрено место и актуальность декоративно-прикладного 

искусства в настоящее время. Отмечается развитие декоративно-прикладного искусства в 

современном стиле с сохранением духовных ценностей, унаследованных от деда к ребенку. 

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, межпредметные связи, 

профессионал, художественное мастерство, эстетический вкус. 

 

ХХІ ғасырда білім беру-адами қызметтің басты салаларының бірі: ол жаһандану, 

бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру және ақпараттық-желілік дамудың жоғары қарқыны 
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жағдайында қоғамды әлеуметтік-мәдени және экономикалық жаңғыртудың жетекші факторы 

ретінде қарастырылады.  

Қазақстан білім және ғылым министрлігінің «Қазақстан Республикасының жаңа 

тұрпатты педагогінің үздіксіз білімі» мен «ҚР жоғары педагогикалық білім» 

тұжырымдамаларында көрсетілген болашақ мамандардың тұлға болып қалыптасуына 

қойылатын талаптардың бірі – мұғалімнің шығармашылық дәрежесін еліміздегі басқа 

халықтар тарихы мен мәдениетін қайта жаңғырту негізінде ұлттық рухани мәдениетін 

қалыптастыру [1]. Төл тарихымызға, бабаларымыздың өмір салтына бір сәт үңіліп көрсек, 

шынайы прагматизмнің талай жарқын үлгілерін табуға болады. Ұлттық код, ұлттық 

мәдениет сақталмаса ешқандай жаңғыру болмайды деп, Елбасы Н.Назарбаевтың Рухани 

жаңғыру бағдарламасы мақаласында атап көрсетілді [2].  

Жоғары оқу орындарының білім беруінің жетекші мақсаты осы контексте өз 

мамандығын еркін меңгерген және аралас қызмет түрлеріне бағдарланған, еңбек нарығында 

бәсекеге қабілетті, кәсіби өсуге дайын, кәсіби ұтқыр, әлемдік стандарттар деңгейінде тиімді 

жұмыс істеуге қабілетті білікті қызметкерді даярлау болып табылады. Болашақ мамандардың 

өнердің белгілі бір саласы бойынша көркем шығармашылықпен кәсіби деңгейде айналысу 

жағдайында білімі мен іскерлігінің ұштасуы, көркемдік білімі бар адамның жоғары деңгейде 

бағалануы, мәдени талғамының артуы арқылы кәсіби даярлықтың басты бағыттары мен 

алғышарттарын қарастыру (Ә.И. Ысқақ) [3]; Сол себепті, жоғары оқу орнының көркемөнер 

саласы студенттерінің кәсіби маман ретінде қалыптасу мәселесіне басты назар аударамыз. 

Соның ішінде халқымыздың төл өнерін қадірлеу, оның әсемдігін, байлығын сақтап, құпия 

сырын үйренумен қатар келешек ұрпаққа үйрету де ұстаз алдына қойылар үлкен мақсат 

болып табылады. Айта кетсек, халқымыздың ұлттық қолөнері көне заманнан бері халық 

тұтынып келе жатқан ұлттық мүліктер мен заттарға таяқша, сызықша салып оюлайтын 

қарапайым әшекейлеуден бастап, қазіргі дәуірдегі айналаны қоршаған табиғат құбылысын 

ағашқа, керамика мен түсті металға, жасау-жиһаздарға бейнелейтін сюжетті өрнектер мен 

әшекейлеуге дейінгі жоғары дамыған кезіне келіп жетті. Сәндік-қолданбалы өнер 

саласындағы кәсіби қызметі көркем шығармашылық болғандықтан, маманнан - қалыптасқан 

дүниетанымды, дамыған эстетикалық талғамды, эмоционалдық шыдамдылықты, ең бастысы 

- елдің ұлттық мәдени дәстүрлерімен байланысты болуын талап етеді. Сәндік-қолданбалы 

өнер туындылары ұлттың көркемдік дәстүрлерін, әлем түсінігін, әлемдік қабылдау мен 

халықтың көркемдік тәжірибесін бейнелейді, тарихи жадыны сақтайды. Халық өнері өткенді 

ұлттық көркем дәстүрлерді сақтай отырып, қазіргі заманғы көркем мәдениеттің ірі 

бастауында байланыстырады.  

Қолөнер-біздің рухани байлығымыз, мәдениетіміз, салт-дәстүріміз, ол бірнеше 

ғылымдардың дамуынан пайда болған өнер туындылары. Халық өнерінің бай мұраларын 

сұрыптай отырып, заманымызға сай сапа, түр беру, ұлттық қолөнердің тәрбиелік, 

тағылымдық мүмкіндіктерін жоғалтпай, мәдениетіміздің озық жетістігін дамыту, біздің 

басты міндетіміз. Ғасырлар бойы қалыптасқан пішіндер мен тәсілдердің бай мұрасы 

негізінде шеберлер қазіргі заманғы сюжетті композиция элементтерін көрсететін ағаш, 

металл, керамика, киізден жасалған ерекше шығармаларды дүниеге әкелуде. Дегенменде, 

қазақ халқының қолданбалы қолөнерін дамыту технологиясы әлі де қолдауды қажет етеді. 

Соның мысалы: «Бүгінде бұл кәсіпке жастарды тарту қиын әрі ата кәсіпті меңгерген 

шеберлер азайып барады, деп алаңдайды халық шеберлері [4].  

 Сәндік-қолданбалы өнердің түрлері алуан түрлі, олардың арасында бірінші кезекте 

заттың көркемдік, эстетикалық және функционалдық құндылығын атауға болады. Сәндік-

қолданбалы өнердің ерекшелігі сәндік құралдардың мәнерлілігіне байланысты. 

"Пластикалық сызық, элементтердің ырғақты ұйымдастырылуы, түсі мен композициясы, 

эстетикалық және функционалдық бірлікті, жалпы көркем бейнеде айқын бекітуге қызмет 

етеді және сол арқылы халық өнеріне және жалпы қоршаған әлемге эстетикалық көзқарасты 

қалыптастыратын сәндік-қолданбалы өнер туындыларының эмоциялық-мәнерлі қасиеттерін 
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анықтайды»[5]. Сондықтан да, бүгінгідей аса жауапты кезеңінде кемел келешекке негіз 

жасау үшін біліктілігі мен білімі мол, кәсіптік даярлығы мен шеберлігі нарық талабымен 

үндесетін жас кадрлар даярлау аса қажет. Қазіргі уақытта дамып келе жатқан көркем нарық, 

жаппай тұтынушыға бағдарланған, көркемдік құндылығынан айырылған, сәндік-қолданбалы 

стилінде орындалған өнімдердің көптігі соншалық, нағыз қолданбалы өнерді ығыстырып 

шығаруда. Мұндай өнім адамдардың рухани құндылықтарын, этникалық жадының біртіндеп 

жойылуына әкеледі. Сол себепті, қолданбалы қолөнерді дамыту үздіксіз білім беруді қажет 

етеді.  

Қазір өзімізге белгілі қосымша жалпы дамыту бағдарламаларын іске асыру үшін 

балаларға қосымша білім беру орталықтары, балалар мен жасөспірімдер шығармашылық 

сарайлары, балалар шығармашылығы үйлері және т.б. сияқты оқу мекемелерінің түрлері бар. 

Осындай жасөспірімдер әрі қарай колледж, бакалавриат, магистратура деңгейінде білімдерін 

жалғастырса кәсіби білігі жоғары кадрларды даярлау мүмкіндігі жоғары болар еді. Сонымен 

қатар үздіксіз білім тар мамандандырылған және халық өнерінің бір-екі түрін зерттеуге 

бағытталмаған, дәстүрлі халықтық сәндік-қолданбалы өнер туралы тұтас түсінігін 

тәрбиелеудің қазіргі заманғы міндеттеріне жауап берер еді. Адамның бойына жақсы 

адамгершілік қасиеттердің сіңісуі, өнер-білімді игеруі тәрбиеге, өскен ортаға, үлгі-өнеге 

берер ұстазға байланысты. Осыны жақсы түсінген халқымыз «Ұстазы жақсының – ұстамы 

жақсы», «Тәрбиесін тапса адам болар, оқуын тапса білім қонар» деп ұлағатты ұстаздың 

еңбегінің текке кетпейтіні өсиет еткен. Өнер иесі күйшілер мен әшекей заттарды жасауда 

ұста-зергерлердің бәрі ұстазына еліктеп, өнер жолын қуған жандардан шыққан.Өз 

ұрпағының өнегелі, абзал азаматы болып өсуін армандаған ата-аналар, балалары мен 

немерелерін қолынан жетектеп ағаш-темір шеберлерінің, тігінші, ою-өрнекші, әнші, күйші 

адамдардың жанына апарып, солардың өнерін үйретуге зер салған [6].  

Қазіргі таңда жоғары оқу орындары тек білім беру ортасы ғана емес, сонымен қатар 

кәсіби және әуесқой шеберлердің тартылу орталығы, бағыт мәселелерін тәуелсіз талқылау 

алаңы болуы қажет. Сәндік-қолданбалы өнер суретшісінің кәсіби, нақты мамандық бойынша 

терең және жүйелендірілген білімдердің болуын болжайды (ағаш өңдеу, киіз басу, тоқыма, 

құрақ құрау, ши тоқу, тері өңдеу, сәндік қолданбалы өнер,тігін өнері, керамика, сырмақ 

сыру, зергерлік бұйымдар, ою-өрнек т.б.). Сондықтан әлеуметтік-экономикалық және 

гуманитарлық пәндер саласындағы арнайы білім: ақыл-ойдың жоғары деңгейі, 

руханилықтың жоғары деңгейі, образдарда ұлттық философияны жеткізе білу, ұлттық 

мәдениет пен дәстүрлер туралы білімі, халық өнеріне және жалпы қоршаған әлемге 

эстетикалық көзқарас, патриотизм, интеллигенттілік, жалпы мәдениеттің жоғары деңгейі, 

өткенді осы өнермен байланыстыра білу, ұлттық көркем дәстүрлерді жинақтай отырып, 

рухани мәдениетті меңгеру, өзінің тарихи өткенін сезіну сияқты білім жүйесі студенттің 

танымдық қызметін жетілдіре түседі. 

 Болашақ сәндік-қолданбалы өнер суретшілерінің кәсіби маман ретінде қалыптастыру 

студенттердің басқа ұлттық мәдениеттер туралы білімдерін меңгеруіне ықпал ететін дәстүрлі 

халық мәдениетінің тарихын зерттеумен тікелей байланысты. Мамандарды оқыту, тәрбиелеу, 

жалпы әлемдік деңгейде де, нақты өңірде де ұлттық салт дәстүрлер мен дәстүрлерге 

негізделген қалыптасқан дүниетанымдық және рухани-адамгершілік қасиеттерге ие, 

процеске кіру жастардың заманауи этникалық, құндылықтар жүйесін, мінез-құлық 

нормаларын, патриотизм мен ұлттық сана-сезімді қалыптастырады. Демек, сәндік-

қолданбалы өнер бакалаврының шығармашылық қалыптасу процесі міндетті түрде оның 

жалпы мәдени гуманитарлық дайындығы мен кәсіби-практикалық қызметін қамтуы тиіс. 

ЖОО жағдайында студенттердің кәсіби қалыптасуы, яғни кәсіби дайындық барысында, 

білім, білік және дағдыларды игеру, белгілі бір жүйеде ұсынылады. Яғни, жоғары оқу 

орнында болашақ педагог-суретшілерінің кәсіби қалыптасуы, арнайы ұйымдастырылған 

процесс және кәсіби тағылымды қалыптастыру нәтижесі, кәсіби білім жүйесін, негізгі 

іскерліктер мен дағдыларды игеру, маңызды кәсіби-тұлғалық қасиеттерді дамыту және осы 
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негізде өз стилін қалыптастыру болып табылады. Ол үшін оқу процесіне қатысушылардың 

белсенді өзара іс-қимылы процесінде және оқытудың зерттеу әдістерін таңдау барысында 

жеке-қызметтік деңгейде интеграцияны жүзеге асыру қажет, өйткені шығармашылық, 

зерттеу ізденісі кез келген кәсіптің ажырамас бөлігі болып табылады. Сәндік қолданбалы 

өнер маманын оқыту жүйесінде арнайы цикл пәнді оқыту процесінде, атап айтсақ: сурет, 

кескіндеме, бейнелеу өнерінің тарихы, композиция, жобалау, және конструкциялау сияқты 

оқу пәнін жүйе құрушы компонент ретінде анықтау, оқыту үдерісіне оқу-шығармашылық 

тапсырмаларды шешуде пәнаралық байланыс мақсатты және логикалық бірізділікті енгізу, 

суретші-педагогтардың кәсіби мәдениетін, өзара байланысты мазмұнды қалыптастырады. 

Сәндік қолөнерді тиімді оқыту әдістерін іске асыру үшін оқыту процесін пәндік және 

әлеуметтік мазмұнын жаңғыртуға, болашақ кәсіби қызметтің фрагменттерін және кәсіби 

қатынастар жүйесін қалпына келтіруге болатын әртүрлі формалар, әдістер мен құралдардың 

жиынтығы қажет. 

 Қазіргі заман талабына сай студенттердің ақпараттық технологияларды кеңінен 

қолдану,  интеграциялық процестерді оқытуда іске асыру, оқытудың белсенді әдістерін 

қолдану, практикалық іскерлікті қалыптастыра отырып, теориялық дайындық бірлігін жүзеге 

асыру, материалдарды өңдеуде инновациялық технологияларды қолдану, оқу сабақтарында 

әлеуметтік маңызды сәндік өнер бұйымдарын орындау, шығармашылық қабілеттерін 

барынша ашу, оқытушылар құрамының шығармашылығы, әрбір студенттің жеке 

мүмкіндіктерін есепке алу және өзіндік жұмысты дұрыс ұйымдастыру, өзін-өзі білім алуға оң 

мотивация жасау,  жаңа ақпарат ресурстарын өз бетінше меңгере білу,  студенттің кәсіби 

өзіндік санасын қалыптастыру,  оқу үшін шығармашылық атмосфера құру,  эстетикалық 

қолайлы орта құру,  оқу үдерісін ұйымдастыруды материалдық қамтамасыз ету. Әрине, 

педагогикалық жағдайларды бір мезгілде қамтамасыз ету қажет, тек оларды кешенді 

пайдалану ЖОО түлектерінің кәсібилігін қалыптастыруға ықпал етеді. Осылайша, бәсекеге 

қабілетті, сұранысқа ие, жаңа әлеуметтік-мәдени жағдайларда өз әлеуетін іске асыруға, 

рухани-материалдық мәдениеттің жоғары көркемдік үлгілерін жасауға, сәндік-қолданбалы 

өнер талаптарын жүзеге асырудың дәстүрлі және қазіргі заманғы құралдарын, әдістемелерін 

және технологияларын меңгеруге қабілетті маманды даярлауды қамтамасыз етеді.  

Қорыта келе заманымыздың талабына сәйкес еліміздің туындап отырған басты бағыт 

студенттердің көркемдік шеберлігін шыңдауда – "халық өнерінің дәстүрін танып білуді 

нығайту, тарихи шындықтың байлығы мен алуан түрін шыншылдықпен, асқан көркемдікпен 

бейнелеу" болса, көркемдік шеберліктің де міндеті осыдан туындайды [7]. Ұстаздар алдына 

қойылатын басты бағыт та міне осы болмақ. Заман талабына сай сәндік қолөнер техникалары 

мен технологияларды білуге, меңгеруге талпынысы өз кәсібіне ынтасын артырып, әртүрлі 

табиғи материалдармен жұмыс жасау мен техникалардың орындалу әдіс-тәсілдерін үйренуі 

кәсіби әрекетке, кәсіби білімін, кәсіби шеберлігін дамытады және ұстаздарымыздың 

шеберліктері мен білімдерін заман талабына лайық ұдайы жетілдіруде шыңдай білуді және 

әрбір студенттің өзіндік шығармашылық мүмкіншіліктерін өрбітуді қажет етеді.  
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М.Бекбергенова- «ДШжС» кафедрасының аға оқытушысы, ХТИИ 

 

Андатпа: Бұл мақалада ғылыми және танымал әдебиеттерде Шығыс философиясы, 

Шығыстың дәстүрлі жекпе-жегі туралы көптеген білім бар.  Әр түрлі тереңдіктегі 

зерттеушілер ежелгі әлемде пайда болған және орта ғасырлар мен қазіргі заманға сай 

қалыптасқан ежелгі қытай философиялық көзқарастары пайымдалады. 

Кілт сөздер: Аспектілер, Даосизм,энергия, биомеханика, ушу, "Цзы Жан "және" вэй 

","инь" және "ян". 

Аннотация: Эта статья содержит в научной и популярной литературе много знаний о 

восточной философии, традиционных восточных единоборствах. Исследователи разной 

глубины рассуждают о древнекитайских философских взглядах, возникших в древнем мире 

и сформировавшихся в Средние века и современность. 

Ключевые слова: Аспекты Даосизм, энергия, биомеханика, ушу, "Цзы Жань и вэй", 

"инь и ян". 

Abstract This article contains in the scientific and popular literature a lot of knowledge 

about Eastern philosophy, traditional martial arts. Researchers of different depths talk about ancient 

Chinese philosophical views that arose in the ancient world and formed in the Middle Ages and 

modern times. 

Keywords: Aspects of Taoism, energy, biomechanics, Wushu, "Zi Ran and Wei", "yin and 

Yang". 

 

Қазіргі уақытта ғылыми және танымал әдебиеттерде Шығыс философиясы, 

Шығыстың дәстүрлі жекпе-жегі туралы көптеген білім бар.  Әр түрлі тереңдіктегі 

зерттеушілер ежелгі әлемде пайда болған және орта ғасырлар мен қазіргі заманға сай 

қалыптасқан ежелгі қытай философиялық көзқарастары мен қытай, жапон, Вьетнам жекпе-

жектерінің ерекшеліктерін көрсететін көптеген жұмыстар бар. Бұл мақалада авторлар жекпе-

жек философиясының белгілі аспектілерін нақтылайды, толықтырады және 

қорытындылайды. 

Даосизмнің Қытай жекпе-жегінің дамуына әсері белгілі. Қытайдың жекпе-жек өнері 

даосизмнен, буддизмнен, конфуцийизмнен, легизмнен және басқа салалардан алынған 

философиялық постулаттарға негізделген және осылайша ушу тәуелсіз философиясы пайда 

болған жоқ. Қытайлық дәстүрлі жекпе-жектің философиялық негіздері-бұл технологияның 

негізгі биомеханикалық ерекшеліктерін, физикалық және психикалық қасиеттерді дамыту 

әдістерін, адамның жетілуін анықтайтын идеялар мен идеялардың жиынтығы. Даосизмнің 

маңызды принциптері - "цзы жан" (табиғи) және" вэй " (әрекетсіздік). Олар Дао мүлдем еркін 

дегенді білдіреді. Адам өмірдің қиындықтарына қарсы тұрмауы керек, ол үшін оның 

табиғатын сақтау маңызды. Қоршаған және ішкі әлемнің ерекшеліктерін білу дайындық пен 
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техниканың принциптерін табуға көмектеседі. "Цзы Жан "және" вэй " - ушу психофизикалық 

жаттығуының философиялық және әдіснамалық ұстанымдарының маңызды негізі. 

Табиғидық сананы кедергілерден босатуды және сондықтан жағдайға тиімді жауап беруді 

қамтиды. Қытайдың дәстүрлі жекпе – жектерінде Дао де Цзиннен алынған қондырғылар 

қолданылады, мысалы, "су-әлемдегі ең жұмсақ және әлсіз тіршілік иесі, бірақ қатты және 

күшті жеңуде ол жеңілмейді және әлемде оған тең келмейді". "Судың қасиеттері", әдетте, 

ішкі стильдер деп аталады, олардың дайындық негізі тегіс және баяу қозғалыстардан тұрады. 

.[1] 

Қытай философиясы мен шығыс жекпе-жегінің негіздері үшін маңызды категория - 

"Qi"энергия ұғымы. Даосизмде "ци" барлық болмысты, өмірлік күшті толтыратын зат 

ретінде түсініледі. Дәстүрлі ушуда" ци " адам ағзасында акупунктурадағы меридиандарға 

ұқсас арналар арқылы қозғалатын сияқты. Оны басқару, оны жинақтау – Шығыстың 

жауынгерлік өнеріндегі барлық ішкі стильдердің, психофизикалық тәжірибенің негізі. 

Козлов А. М. атап өткендей, энергияны басқару, ағзаның арналары мен меридиандары 

арқылы саналы түрде "ци" ағынын бағыттау қабілеті физикалық және моральдық жетілуге 

әкелуі керек [2]. 

Қарама-қайшылықтардың бірлігі мен күресінің диалектикалық Заңы туралы түсінік 

(қытай философиясында "инь" және "ян" екі түпнұсқаның өзара әрекеттесуі) "Ұлы шек 

"("тай-Джи") тұжырымдамасында көрініс табады. Осы идеялардың негізінде тайзикуан 

шатқалының тәуелсіз ішкі стилі қалыптасады (үлкен шектің жұдырығы), онда техника мен 

қозғалыс ырғағы екі қарама-қайшылықтың өзара ену идеясын көрсетеді. Аңыз бойынша, 

тайжицюанды даос Чжан Санфэн құс пен жыланның күресін көргеннен кейін жасаған. Бұл 

шайқаста бір-бірін Құртуға тырысатын қарама-қайшылықтар бола отырып, жануарлар бір-

бірін толықтырды [5, c. 13]. Бұл стиль қытайлық философиялық мәтіндердің ең 

алғашқыларымен тікелей байланысты (шамамен 700 ж. б.з. д.) "И цзин" ("өзгерістер кітабы"). 

Ол 64 таңбадан тұрады – гексаграммалар, олардың әрқайсысы біртіндеп дамыған сәттен 

бастап өмірлік жағдайды білдіреді. Әр символға жағдайдың өзгеру кезеңдерін білдіретін 

алты "инь" (үзік-үзік сызық) және "ян" (қатты сызық) белгілері кіреді. Дао "инь" және "ян" 

(үзіліссіз және үздіксіз белгілер) деген екі қағиданы тудырады. Әрі қарай, екі қарама-

қарсылықтың барлық мүмкін комбинациясы сегіз триграмманы құрайды, олардың өзара 

әрекеттесуі 64 гексаграммаға әкеледі. Постулат тайжикуан техникасында көрініс табады.[3]  

Қасиетті космизм идеялары сегіз техникалық іс-әрекеттің әлем аспектілеріне 

бағдарлануымен байланысты. Адам әлемнің орталығында орналасқан және барлық белгілі 

бір бағыттарда күш шығаратын субъект ретінде түсініледі. 

Сегіз триграмма және оған сәйкес техникалық әрекеттер "бес қадам"идеясымен 

толықтырылған. "Бес қадам" (Ubu) алға және артқа бағытты, оңға және солға қарауды, тепе-

теңдік бес бастапқы кезеңнің философиялық идеяларымен байланысты. Табиғи элементтер 

ағаш, металл, жер, су, от Қытайдың табиғи философиясының негізі болып табылады. Адам" 

жер мен аспаннан туылған және бес бастапқы элементті біріктіретін тіршілік иесі " ретінде 

ушу дайындық жүйесінде жан-жақты қарастырылады. Моральдық және физикалық 

қасиеттердің дамуы қоршаған табиғи әлемнің ерекшеліктерімен байланысты болуы керек.  

Сондықтан көптеген бағыттар мен стильдердің бағдарламасына табиғат элементтерімен 

өзара әрекеттесу кіреді: су, от, жер, ағаш және металл.  

Арнайы жауынгерлік және сауықтыру жаттығуларының техникасын зерттей отырып, 

студент бес элементтің проекциясы арқылы болмысты білуді үйренеді. Бес элементтің 

қағидаларына сәйкес шабуыл және қорғаныс әдістері, қаруды қолдану, өрттің ағашты қалай 

басатыны, су отты жояды және т. б. жіктеледі. Н. С. Торгкинаның пікірінше, аспан-жер-адам 

триадасының символдары синъицюань тәсілдерінде бес элемент пен жеті планеталармен 

бейнеленген. Философиялық принцип ретінде табиғат сәйкестігі шығыс жекпе-жектерінде 

өте маңызды. Жануарлардың табиғаты мен әдеттеріне еліктеу ерте тотемдік билерде 

көрінеді. Ежелгі қытайлар жануардың күрес тәсіліне еліктеді. Б.з. д. III ғасырда Қытайда 
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тотем биі таралды, оны жақтаушылар мүйізі бар дулыға киді. Кейінірек ол күреске айналды. 

Әрі қарай, өзгертілген түрде ол Жапонияға кірді. Осылайша әйгілі сумо жекпе-жегі пайда 

болды. "Хуайнань-цзы" (б.з. II ғ.) шығармасында "алты жануар ойыны" (люцинси) 

жаттығулар жиынтығы бар. Қозғалыстарға "артқа қарайтын жолбарыс", "секіретін маймыл", 

"өрмелейтін аю", "ұшатын құс", "жуылатын жабайы үйрек", "қарайтын үкі"деген атаулар 

берілді.  Аю, жолбарыс, бұғы, маймылдар мен құстардың қозғалыстарына сүйене отырып, 

әйгілі ежелгі емші және даосизмнің ізбасары Хуа То "бес жануардың ойыны" стилін құрды 

(уцинси). Ол "бәрін сауықтыра алатынына" сенімді болды.  

Бастапқыда жаттығулар жекпе-жекті әлі ұсынған жоқ және психофизикалық тәжірибе 

болды. Бірақ, Маслов А. А. атап өткендей, олар сянсинцюань стилінің негізгі принциптерін 

қалады . Бұл стильдің көптеген салаларында "қолайлы жерде"оқу ұсынылды. Мысалы," кран 

стилі " – көл жағасында," жылан стилі " – биік шөптерде," үйрек стилі " – құс ауласында. 

Жануарлардың "бейнесі мен формасын" еліктеуді жекпе-жектің көптеген стильдері мен 

түрлерінен табуға болады. Вьетнамдық жауынгерлік өнер түрі Нят-нам негізінен 

жануарлардың бейнесіне еліктейді. Жаттығулар кешені (Куеналар) сәйкесінше аталады: 

"жолбарыс Куен", "жылан Куен", "маймыл Куен", "би бұлтының Куен". Күрес шеберлері 

көбінесе жануарларға тән қозғалыстарды көрсететін әдістерді көрсетеді (жолбарысты ұстап 

алу, маймылдың ептілігі, жыланның икемді сырғуы).  

Негізгі тактика "қаттылыққа қарсы қаттылық" болған Куенде жылдамдық пен дәлдік, 

қатаң позициялар, күшті соққылар және техниканың тез өзгеруі қажет. Бұл жағдайда 

жауынгерге икемді, епті, сезімтал болу қажет емес. Принцип "таза қаттылық" болып 

табылатын басқа кешендерде оқушы үшін батылдық пен табандылық, сондай – ақ 

жаттығуларға қойылатын талаптарды қатаң орындау маңызды. Имитация-бұл табиғатқа 

деген құрметтің көрінісі. Нго Суан Бинь атап өткендей, Шығыс шеберлерінің түсінігіндегі 

еліктеу-бұл кейбір жаттығулардың ресми қайталануы емес, микрокосмос макрокосмоста 

еріген кезде және керісінше өмірлік энергияны, табиғатпен үйлесімділікті басқару 

мүмкіндігі. Шығыс жекпе-жегінің философиялық негіздерінің маңызды құрамдас бөлігі 

этикалық идеялар болып табылады. Буддизм мен конфуцийшілдік олардың қалыптасуында 

маңызды рөл атқарды.  

Шаолин монастырында тоғыз өмір сүрген Чан буддизмінің Патриархы Бодхидхарма 

Қытай ушу моральдық идеялардың қалыптасуына үлкен әсер етті. Шаолин монахтары 

буддизмнен шыққан бірқатар моральдық және этикалық мінез-құлық ережелерін сақтауы 

керек. Бұл ude тұжырымдамасында – "жауынгерлік қасиет", "ушу ізбасарының құтты мінез-

құлқы"ережелерінде көрсетілген. Шаолин ғибадатханасын физикалық және рухани жетілдіру 

жүйесі көптеген шығыс жекпе-жек стильдерінің көптеген этикалық негіздеріне әсер етті.[4,5] 
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МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ  ИГРЫ В АЛЬЧИКИ «ҮШБАС»,  

ОСНОВАННОЙ НА СОБСТВЕННОМ ОПЫТЕ 

 

«Дене шыңықтыру және спорт» кафедрасының аға оқытушылары  

Шилибаев Б.А., Шилибаев Н.А., Мейірбеков Т. 

Международный Таразский инновационный институт 

 

Андатпа: "Үшбас" спорттық ойынының сапасы өз халқының салт-дәстүрі мен 

мәдениетін құрметтеу рухында тәрбиелеу негізінде өскелең ұрпақты тәрбиелеу мен оқытуға 

деген көзқарасты айқындайтын инновациялық жолмен ойыншының кәсібилігін жетілдірумен 

айқындалады. Сондықтан "альчики" ойынының ережелері бойынша осындай болған біздің 

жүлдегерлеріміз бен жеңімпаздарымыз болашақта ұлттық мәртебеге жеткен спортшылар мен 

жеңімпаздар болады деп үміттенеміз. 

Түйінді сөздер: ұлдар, ойын, техника, тактика, инновация 

Аннотация: Качество спортивной игры «Үшбас»  определяется совершенствованием  

профессионализма  игрока в альчики  инновационным путем, определяющим  подход к 

воспитанию и обучению подрастающего поколения, в основе которого  лежит  воспитание  в 

духе уважения к  традициям и культуре своего народа. Поэтому мы надеемся, что наши 

призеры и победители, ставшие таковыми  по правилам игры «альчики», станут в будущем 

спортсменами и победителями, достигшими национального статуса. 

Ключеввые слова: мальчики, игра, техника, тактика, инновация 

Abstract: The quality of the sports game "Ushbas" is determined by the improvement of the 

professionalism of the alchiki player in an innovative way, which determines the approach to the 

upbringing and training of the younger generation, which is based on education in the spirit of 

respect for the traditions and culture of their people. Therefore, we hope that our prize-winners and 

winners, who have become such according to the rules of the Alchiki game, will become athletes 

and winners who have achieved national status in the future. 

Keywords: boys, game, technique, tactics, innovation 

 

Игра «альчики» - это самый интересный и распространенный вид традиционных 

национальных игр  народов Центральной Азии, тюркоязычных народов, в том числе  

казахского народа. Самым удивительным  в альчиках  является то, что его  не создают 

искусственным образом, это природное вещество.  

Альчик - шейная кость, соединяющая голень и бедро в голеностопном суставе 

животных. До последнего времени  в национальных играх «альчики» для их обозначения 

широко применялось общее название  косточки голеностопного сустава  животных (овцы,  

козы, коровы) и некоторых других видов крупного рогатого скота.    

Но, несмотря на то, что игра «альчики» была очень проста, в ней много движений, 

которые способствовали закаливанию и  развитию физических человеческих качеств и 

способствовали  взаимодействию людей в процессе активных физических действий. Главное, 

что она ведет человека с детства к здоровому образу жизни. Начиная с совершенствования 

мыслительных систем человека,  эта игра приводит к совершенству мышц,  регуляции 

органов дыхания,  владению своими  органами, в результате -  к бдительности и снайперским 

качествам. 

В альчики одновременно играет несколько человек, что  пробуждает в игроках желание 

победить в честном состязании,  в них просыпается  спортивный азарт, честь игрока. В связи 

с тем, что виды  игры «альчики» требуют постоянного движения, то этот вид спорта  

разогревает человеческий  организм,  улучшает кровообращение.   Постоянные приседания, 

сгибания колен, пробежки  закаляют тело человека, предупреждают  болезни  суставов.  
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Игры «альчики» являются одним из древнейших  видов национальных игр. Игра  

«альчики»  закаляют нервную систему человека, формирует такие качества как  

спосокойствие, выдержанность. Без подобных качеств, не было бы  и таких как  терпение,  

выносливость.  

Представьте сами,  с расстояния нескольких метров попасть точно в цель, которой 

является  альчик, кажущийся с дальнего расстояния  маленькой пуговицей! Для этого нужна 

настоящая снайперская сноровка.  Видимо, поэтому  именно в среде казахов  в древние 

времена рождались  великие снайперы, которые попадали  точно в цель с далекого 

расстояния.  Пустить ли стрелу из лука,  метать ли копье, здесь  не было равных казахским 

вониам.  

В последнее время эти виды игр развиваются, их вводят в школьную программу, 

открываются Федерации, игроки  становятся членами Ассоциаций. 

Для человека, который умеет играть в альчики, польза огромная. Эта игра улучшает  

движения руки  и ног,  приносит много пользы здоровью человека.  С самого детства  игра  

«альчики» хорошо закаляет нервную систему человека,  воспитвает в нем выносливость,  

стойкость, упорство,  точность.  

Человек, играющий в эти игры,  учится работать в команде и  обладает способностью 

выиграть, быть лидером.  Из таких людей  формируются  работоспособные, трудолюбивые, 

ответственные работники. В процессе игры в альчики  развиваются  не  только  руки, но и 

мыслительные способности, плечи, ноги,  все группы мышц.  Кроме того, формируются 

такие качества как стремление к победе, конкуренции, смекалке и находчивости.  

Существует множество видов игры  «альчики», которые нашли широкое 

распространение в народе. В соответствии с видом, меняются и условия игры. Хотя в основе 

своей игра  «альчики» считается детской игрой,  в некоторые виды альчиков  играют и 

юноши, а также мужчины и женщины.   

Когда альчик кидают на землю , то он принимает четыре положения: алшы, тәйке, 

бүк, шік. Данная игра спососбствует  возрождению национальных  традиций, обычаев,  

самосознания,  формирует нациоанльный дух.  

Мы посчитали нужным  привлечь внимание народа на  игру «альчики», которая 

занимает особое место среди национальных игр, духовно возродить  светлые стороны игры, 

чтобы  данная игра проникла глубоко в сознание  подрастающего поколения.  

Наше стремление – чтобы наш объединенный труд  вошел в сокровищницу народа, и эту 

игру   «альчики»  мы назвали  «Үшбас».  

Мы занимались   обоснованием этой игры в течение долгого периода времени,  делились 

разными идеями, постарались  привести ее   в соответствие с запросами современности.  

Предлагаем  вниманию населения  приемы, методы и технологии игры «альчики»  «Үшбас»,  

опираясь на собственный опыт.  

Спортивная игра  «альчики» «Үшбас» - это национальное изобретение. Мы получили 

свидетельство Республики Казахстан «О внесении сведений в государственный реестр прав 

на объекты, охраняемые авторским правом» (№687 от 26 ноября 2018 года), что таким 

образом мы показали возможность  для педагогов  стать на инновационнй путь развития.  

Мы уверены, что интеллектуальная спортивная игра «Үшбас» - это игра, которая 

способствует повышению активности педагогов,  ведет к непрерывному поиску, повышению  

статуса нашей нации на мировом уровне. 

Мы разнообразили  данную игру идеями, решили, что данная игра  не обязательно 

должна проходить   на улице (площадке) или в домашней обстановке (на доске), не стоит 

делить пространство таким образом,  ее можно проводить на  специальном столе (вроде  

бильярда или настольного тенниса), на раздвижном (стол, похожий на тот, где играют в 

шахматы,  шашки, тогузкумалак, нарды), удобный (можно носить с собой), не занимает 

много места (всего 8-10 кв м. земли), в национальном  формате (шанырак, узоры),  12 
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овечьих альчиков (в связи с 12 месяцами в году), 3 (священная цифра ) альчика (биты) 

красного цвета (ханский признак) и специальная котомка на плечо.   

В спортивные игры «Үшбас» игроки играют на специально сделанном столе. Размер 

стола 1х1м и состоит из двух частей, соединенных друг с другом как шахматная доска, в 

центре стола изображен рисунок шанырака, в четырех углах общий стол украшен казахским 

орнаментом. В месте, где соединен стол,  изображены головы животных,  составляющих  

календарный  цикл казахского народа (мышь, корова,  барс, заяц, улитка, змея, лошадь, овца, 

обезъяна, петух, собака, кабан) 

Поверхность  стола для альчиков покрыта специальной тканью.  Высота стола 40 см., по 

краям  установлены сетки. Сетка  считается  местом,  куда  должны попадать альчики.  Ее 

высота 18 см.  Сетка установлена для того, чтобы альчики собирались в одном месте  и не 

были разбросаны по всему столу.  Сетка напоминает ворота.  

Перед началом игры «альчики»  судья  спрашивает у двух игроков: в какой руке  

находится альчик, после того,  как игрок (пара, группа)  находит, в какой руке судьи  

находится альчик, судья определяет  поле игры  и дает очередь  нашедшему альчик игроку. В 

ходе  открытия игры судья  берет в одну ладонь руки 3 биты-альчика,  рассыпает их по 

столу.  По тому, как упадут  3 биты-альчики, судья определяет очередность участников игры, 

т.е. 1 алшы, 2 алшы, 3 алшы 

В данной игре могут участвовать  два  игрока или по согласованию  пара, группа.  

Согласно  правилам игры нельзя очень близко приближаться к игральному столу.  При 

близком приближении к столу,  создании препятствий или нарушении правил игры  

накладывается штраф.  Штраф  по согласованию с игроками и в соответствии с их решением   

проводится в виде  подарка,  исполнения песни, кюя, танца, чтения стихотворения и др.  При 

несоблюдении  правил штрафа игрок (пара, группа) выводятся из игры.  Данные правила 

устанавливает  судья.  

Начинающий игру  берет 3 биты-альчика (сам, либо пара, группа) и приступает к игре. 

Расположившись в зависимости от  возраста (рост, пол игрока не имеют значения)  на 

расстоянии 1,2,3 метра от  игрального стола, игрок   не выходит  за  линию поля и кидает по 

очереди   3 биты. На каждого игрока  дается  по три возможности.  После трех  попыток игру 

продолжает игрок  с другой стороны (один, пара или группа), они также  соблюдают эти 

правила.   

В спортивной игре  «Үшбас» под руководством судьи учитываются возрастные 

особенности игроков, критерии метания: от 6 до 10 лет – с 1 метра, от 11 до 16 лет – с 2 

метров, от 17 и старше – с 3 метров. 

На кон  в один ряд выставляются  12 альчиков (алшы либо тайке). Начинающий игру  

наступает  правой  или левой ногой  на линию поля и битой, которая находится в правой или 

левой руке,  метает в альчики из кона. Это зависит от того, левша или правша игрок. Во 

время игры   альчики  должны попасть в сетку  за три раза метания, а где и в каком 

положении находится бита, не имеет значения.  Учитываются только альчики, попавшие в 

сетку.  Если бита лишь  коснется альчика, то игрок  становится обладателем звания стрелок, 

снайпер,  а сели альчик попадает в сетку, то игрок  становится мастером. Если начинающий 

игру  не сможет  поместить ни одного альчика в сетку,  то он утупает очередь следующему 

игроку.   

Если во время игры  брошенный альчик  остается на поверхности стола, он, согласно 

правилам,  остается на этом же месте, если альчик падает на землю, его кладут  на штрафную 

площадку, расположенную  в специальном уголке  рядом  с коном  слева или справа от 

сетки. Альчик  в качестве штрафного  кладется  обратной стороной в положении   бүк 

Игрок, используя  альчик, находящийся  на кону или штрафном поле,  сам выбирает 

каким альчиком метать, сам принимает решение.  

Если  альчик застревает  внутри линии поля, не доходя до клетки, то остается  на этом 

месте. Если  альчик окажется  перед клеткой  за линией поля, то его возвращают на кон.  А 
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если альчик   окажется  на правой или левой стороне за линией поля,  то он  по правилам 

опять ставится  на штрафное поле.  

Игра по своим правилам  ведется до того времени, пока не закончатся 12 альчиков, 

находящихся на поверхности стола.  

Если во время игры происходит ничья, то, в соответствии с новыми правилами   

спортивной игры «альчики» «Үшбас»,  по календарю казахского народа, составленному, 

исходя из 12-месясного цикла, который  представляют животные (мышь, корова,  барс, заяц, 

улитка, змея, лошадь, овца, обезъяна, петух, собака, кабан) определяется  год рождения 

обоих  игроков, каждый из игроков должен положить свои альчики в круг, где изображено 

животное, соответствующее его году рождения. В соответствии с правилами и соблюдая 

традицию «давать дорогу старшим», игрок должен  метать битой на рассстоянии 1,2,3 метра. 

Тот игрок, который достанет битой свой альчик, считается победителем.  Если он не сможет 

сделать это,  очередь переходит к следующему игроку. Так, игра продолжается до тех пор, 

пока кто-нибудь из игроков достигнет цели.  

Правила  одинаковы для всех участников, и игра проводится в порядке, указанном выше.  

Судья ведет подсчет альчиков, попавших в сетку, определяет  чьих альчиков больше, и 

именно этого игрока объявляет победителем.  

Нашей целью является  возрождение необоснованно  забытой национальной игры,  дать 

понятие  об игре наших предков, пробудить у подрастающего поколения интерес .   

Посредством игры в альчики   можно развивать способности к точности,  снайперской 

сноровке, ловкости,  стремление к победе, справедливости.  Большую роль играет также  

стремление к почитанию национальных ценностей.  Это приводит к мыслям о выдвижении 

национальных игр казахского народа  в ряд спортивных игр мира. Наша цель -  исследование  

правил игры в альчики, различных особенностей данной игры,  проводить поисковые 

работы, знать виды  игры.  

Альчики совмещают роль обычного счетчика. Во время складывания альчиков в ряд,  

ведения счета, затем подсчета   выигрыша, распределения очков у любого игрока  

повышается способность к счету. Игра  «альчики»  может проходить и днем, и ночью.  Днем 

формируется меткость, ночью – сноровка. Игра  «альчики» – это не просто игра – это  

отражение  прошлого и настоящего человека,  облегченный вид  нашей деятельности. 

Поэтому  данную игру правомерно рассматривать как  средство  обучения и воспитания. В 

общем игра  «альчики»  создана не просто  для развлечения. Так, например  игра в шахматы 

подобна  военной стратегии. Это также порождено глубоким изучением вопросов 

внутренней и внешней обороны нашего народа на пути становления  независимости страны. 

Мудрость  народа, укрепляя  единство и связи между  людьми,  находит отражение  в 

национальных играх.  

Каждая национальная игра имеет глубинное значение.  Игра  «альчики»   учит людей не 

только  меткости, но она еще учит личность терпнию, спокойствию. Метание биты, прицел – 

все  это психологическая игра, которая формирует мышление человека. Для игры нужны  

такие качества как терпеливость, бдительность, прозорливость. Глазомер, точность рук – все 

это  развивает  фантазию человека,  обогащает мысль.  В альчики нужно играть с умом. 

Необходимо особое  мастерство  в игре.  Если бита придется по руке, почувствуешь себя 

стрелком, снайпером -  тогда ты – сильный игрок.  

Чья бита  упадет на алшы во время игры  «альчики», тот станет  первым или будет иметь 

приоритеты. То есть,  становление  альчика в позиции алшы, принесет удачу своему 

владельцу. Поэтому, наши предки в связи с каким-либо известным событием или ситуацией  

желали  участникам данных событий: «асығың алшысынан түссін», что означало: «пусть 

тебе сопутствует удача». Эти слова  использовали в какой-то спорной ситуации, айтысе, в 

схватке, в момент заключения пари, и относились  к тем, кто добился успехов в работе  - 

«асығы алшысынан түсті».  Эти слова-назидания произносились в отношении детей, на 

которых возлагались большие надежды в будущем.   Если смотреть с надеждой на личность, 
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несмотря на его молодой возраст,   то в будущем из него вырастет достойный  гражданин, 

который будет нести ответственность за судьбу своего народа -  вот такой смысл имеет 

выражение «асығың алшысынан түссін». 

 Качество спортивной игры «Үшбас»  определяется совершенствованием  

профессионализма  игрока в альчики  инновационным путем, определяющим  подход к 

воспитанию и обучению подрастающего поколения, в основе которого  лежит  воспитание  в 

духе уважения к  традициям и культуре своего народа. Поэтому мы надеемся, что наши 

призеры и победители, ставшие таковыми  по правилам игры «альчики», станут в будущем 

спортсменами и победителями, достигшими национального статуса. 

На сегодняшний день  игра «альчики» направлена не только на овладение  игровыми 

навыками,  она предполагает  саморазвитие  будущего поколения,  а сама игра, формируя  

игроков-стрелков, игроков-мастеров и активистов-игроков,  в недалеком  будущем  может 

стать игрой мирового уровня.  
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Андатпа: Бұл мақалада денсаулық-әр адамның баға жетпес байлығы, ол біздің 

жоспарларымызды орындауға, негізгі өмірлік міндеттерді сәтті шешуге, қиындықтарды 

жеңуге және қажет болған жағдайда айтарлықтай жүктемелерге көмектесуін пайымдайды. 

Кілт сөздер: фактор, темекі,энергия, есірткі, физика, күрес.  

Аннотация: В этой статье говорится, что здоровье-это бесценное богатство каждого 

человека, которое помогает нам выполнять наши планы, успешно решать основные 

жизненные задачи, преодолевать трудности и при необходимости нести значительные 

нагрузки. 

Ключевые слова: фактор, табак, энергия, наркотики, физика, борьба. 

Abstract This article says that health is an invaluable wealth of every person, which helps 

us to fulfill our plans, successfully solve the main life tasks, overcome difficulties and, if necessary, 

bear significant loads. 

Keywords:Factor, tobacco, energy, drugs, physics, wrestling. 

 

Денсаулық-әр адамның баға жетпес байлығы, ол біздің жоспарларымызды орындауға, 

негізгі өмірлік міндеттерді сәтті шешуге, қиындықтарды жеңуге және қажет болған жағдайда 

айтарлықтай жүктемелерге көмектеседі. Адамның өзін ақылға қонымды түрде сақтап, 

нығайтатын жақсы денсаулық оған ұзақ және белсенді өмір береді. Өкінішке орай, көптеген 

адамдар салауатты өмір салтының қарапайым, ғылыми негізделген нормаларын сақтамайды. 

Кейбіреулер ерте қартаюды тудыратын әрекетсіздіктің (физикалық белсенділіктің) құрбаны 

болады, ал басқалары семіздіктің, қан тамырларының склерозының және кейбіреулерінде 

қант диабетінің дамуымен тамақтанудан асып кетеді, ал басқалары демалуды, өндірістік 

және тұрмыстық мәселелерден алшақтауды білмейді, мәңгі тыныш, жүйке, ұйқысыздықтан 
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зардап шегеді, бұл сайып келгенде ұйқысыздыққа әкеледі ішкі ағзалардың көптеген 

аурулары. Таңдалған тақырыптың өзектілігі соңғы уақытта жастар, соның ішінде 

жасөспірімдер арасында Алкоголь, темекі және есірткіні қолдану жағдайлары жиі 

кездесетіндігінде. Жасөспірімдер осы жаман әдеттерден жеке басына табынуды жасаған 

кезде одан да жаман. Олардың көмегімен балалар" есейе бастайды " деп санайды, олар 

миллиондаған құрдастарынан ерекшеленеді, өздерін көрсетеді, біраз уақыт проблемаларын 

ұмытып кетеді, есірткіні еркелетеді, болашақта жас кезінде үлкен қателік жіберіп, 

денсаулығына көп ақша төлейтінін білмейді. 

Қазіргі қоғам өмірінде темекі шегумен, нашақорлықпен және алкогольді тұтынумен 

байланысты проблемалар ерекше өткір болды. Бұл жаман әдеттер әсіресе жастар арасында 

кең таралған. .[1] 

Жаман әдеттер жалпы қоғам өміріне, сондай-ақ жеке адамның өмірі мен қызметіне 

теріс әсер етеді. Бұл проблема әр адамның қазіргі өмір сүру жағдайында өзекті болып 

табылады. Сондықтан мен осы зерттеуді жастар арасында зиянды әдеттердің таралуын 

көрнекі түрде көру үшін жүргізуді ұйғардым, өйткені жастар біздің қоғамның негізі болып 

табылады. 

Көптеген проблемалардың арасында, алдында тұрған қазіргі заманғы ресейлік 

қоғамның, бірінші орынға шығады күрес мәселесі зиянды әдеттердің (спирттік ішімдіктерді 

асыра пайдалану, есірткі және уытты заттармен) ұлдар. Ең қауіпті салдары болып табылады 

әдет тұтынуға ПБЗ. Қазіргі уақытта жастардың көпшілігі есірткі белсенділігі жоғары 

синтетикалық препараттарды (героин, амфетамин) қолданатындығымен жағдай күрделене 

түсуде. Сонымен қатар, жасқа байланысты психикалық және жеке дамудың толық 

болмауына байланысты жас ересектер есірткіге тәуелділікке ересектерге қарағанда тезірек 

түседі. Синтетикалық препараттарға қатысты "көріңіз" деген сөзді қолдануға болмайды, 

өйткені бірден тәуелділік пайда болады. .[2] 

Денсаулықты бұзатын факторларға мыналар жатады: дұрыс тамақтанбау, физикалық 

белсенділік (физикалық белсенділікті шектеу), алкоголь, есірткі, темекі шегу, ерте 

жыныстық қатынас, мектептегі эмоционалды және психикалық шиеленістер (оқуға және 

жұмыс істеуге құлықсыздық), үйде, достарымен, ақшалай табыстың төмен деңгейі, тұрақсыз 

өмір, сондай-ақ нашар өмір экологиялық орта (ауаның, судың және топырақтың ластануы). 

Жасөспірімдердің денсаулықты қалыптастыратын және бұзатын факторларды білуі 

оларға салауатты өмір салтын жүргізуге қажетті психологиялық тепе-теңдікті табуға 

мүмкіндік береді. 

Естеріңізге сала кетейік, салауатты өмір салты-бұл адамның туа біткен биологиялық 

қажеттіліктерін (тамақ, қозғалыс, танымдық, жыныстық, ұйқы қажеттілігі) ұтымды 

қанағаттандыруға бағытталған, эмоционалды әл-ауқатқа, аурулар мен жазатайым 

оқиғалардың алдын алуға ықпал ететін мінез-құлқы. 

Қазіргі уақытта адамның мерзімінен бұрын өлімінің негізгі себептері алкоголь, есірткі 

және темекі екенін елестетіп көріңіз. Әрине, бұл улар сирек адамның өліміне тікелей себеп 

болады. Көбінесе олар мерзімінен бұрын өлімге әкелетін ауруларды тудырады. 

Маскүнемдік. Соңғы үш-төрт онжылдықта көптеген елдерде жан басына шаққандағы 

алкогольді тұтыну екі есе өсті, алкогольді теріс пайдаланатын психикалық науқастарды 

алғашқы ауруханаға жатқызу үш есе өсті. .[3] 

Алкоголь-бұл кез-келген тірі жасушаға, ең алдымен орталық жүйке жүйесінің (ОЖЖ) 

жоғарғы бөлімдерінің жасушаларына парализдік әсер ететін есірткі протоплазмалық уы. Кез-

келген дәрі сияқты, алкоголь әлсіз және нәрестелік адамдарды тартады. Алкогольдік эйфория 

[41] оның мәлімдемелеріне, әрекеттеріне, әрекеттеріне сыни көзқарас мүмкіндігін жоққа 

шығарады, қырағылықты жоғалтуға әкеледі. Алкогольді жүйелі түрде қолдану адамның өмір 

бойы ақыл-ойын байытқан барлық нәрсені жояды (кәсіби тәжірибе). Еңбек қабілетінің 

төмендеуімен психикалық денсаулық та бұзылады, ерік-жігер мен ақыл-ой әлсірейді. 

Академик В. И. Бехтерев: "ата-аналардың маскүнемдерінен (әр жүз адамға) он урод, сегіз 
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идиот, он бес пациент (эпилепсияның ескірген атауы), бес алкоголь туады. Жүз суицидтің 

жартысы маскүнем...». Алкоголь тұтынатын көшелердің әртүрлі себептерінен болатын өлім-

жітім көрсеткіші жалпы халық үшін ұқсас көрсеткіштен 3-4 есе жоғары. Олардың орташа 

өмір сүру ұзақтығы әдетте 55 жылдан аспайды. 

Адам неғұрлым ерте жаста іше бастаса, соғұрлым оның алкогольге айналу 

ықтималдығы жоғары екендігі анықталды. 

"Алкогольге тәуелділіктің" 3 дәрежесі бар: ол жеңіл (алкоголь болмаған кезде ішу 

қажеттілігі), орташа (себепсіз маскүнемдік, қолайсыз жағдайларда, басқалардан жасырын), 

айқын (ішімдік ішу, алкогольге деген құштарлық, кәсіби және әлеуметтік міндеттерді 

орындай алмау). Сондықтан маскүнемдер мен маскүнемдер туралы емес, алкогольді 

ішімдіктер туралы айту керек. Бірақ ешкім тұтыну аяқталып, теріс пайдалану басталатын 

және адамзатқа үлкен зиян келтіретін шекараларды өткізген жоқ. Мәселен, мысалы, көлік 

жүргізу кезінде адам ішкен сыра кружкасы көлік апатының қаупін 7 есе арттырады! 

Алкогольдің әсерінен өзгерістер барлық өмірлік органдарда пайда болады. Бауыр 

жасушалары қайта туады, ол мыжылады, ұйқы безінде ұқсас құбылыстар пайда болады. 

Жүректің алкогольдік зақымдануы ("бұқа жүрегі") жүрек жеткіліксіздігіне, ентігуге, ісінуге, 

ырғақтың бұзылуына әкеледі. Мида қан тамырларының қатты толып кетуі байқалады, 

көбінесе олардың менингездер аймағында және гирустың бетінде жыртылуы байқалады. Ми 

жасушаларын оттегімен қамтамасыз ету бұзылады немесе тоқтайды, бұл олардың өліміне 

әкеледі. Алкоголь балаларға туылғанға дейін зиянды әсер етеді. Ішуді ұнататын балалар 

көбінесе әлсіз болып туылады, физикалық дамуы артта қалады немесе туылғанға дейін өледі. 

4-5 жыл бойы мас болған аналардан туылғандар көбінесе ақыл-ой кемістігінен зардап шегеді. 

Студент бола отырып, олар тез шаршайды, олардың назары үнемі шашыраңқы болады, олар 

тез тапқырлық пен шығармашылық күш-жігерді қажет ететін күрделі мәселелерді шеше 

алмайды, және, әрине, олар тез үйренуге деген ұмтылысын жоғалтады. Соңғы 20-30 жыл 

ішінде ақаулы және ақыл-есі кем балаларға арналған мектептер (түзету сыныптары) тұрақты 

өсуде.[5] 

Алкоголь баланың денесіне ересек адамға қарағанда әлдеқайда күшті әсер етеді. 

Жасөспірім дөрекі, қатал, ашуланшақ, немқұрайды бола алады. Летаргия, апатия дамиды, бір 

нәрсе жасауға және бір нәрсеге ұмтылуға деген ұмтылыс жоғалады. Сонымен бірге алкоголь 

адамдағы моральдық принципті бұзады, бұл оны қылмысқа әкелуі мүмкін. 

Нашақорлық-есірткіге тәуелділік, оларды бақылаусыз тұтыну. Өсімдік тектес келесі 

препараттар бар: кокаин; апиын препараттары — морфин, героин; Үнді қарасора 

препараттары — гашиш, анаша, жоспар, марихуана. Психотропты синтетикалық 

препараттар-бұл ұйықтайтын таблеткалар, анальгетиктер, седативтер. Нашақорлықтың ең 

ауыр түрі (физикалық және психикалық тәуелділік тез басталады) өсімдік тектес есірткілерді 

тудырады. 

Есіңізде болсын: жас кезіндегі нашақорлық әрдайым дерлік өлім. Нашақорлардың 

қатары негізінен жасөспірімдер ортасынан толығады. 
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Аңдатпа. Бүгінгі жаһандану дәуірінде ұлттық рухты бойына сіңірген, жан-жақты 

жетілген тұлға тәрбиелеу заман талабы. Тұлғаның құндылық бағдарын жетілдіруде ұлттық 

тәрбиенің маңызы зор. Қазірге дейін аталмыш мәселе төңірегінде бірталай ғалымдар өз 

зерттеу жұмыстарын жүргізген. Дегенмен тұлғаның құндылық бағдарын қалыптастыру 

өзекті тақырып болып отыр. Мақалада тұлғаның құндылық бағдарын ұлттық тәрбие негізінде 

қалыптастыру мәселесі сөз болады. 

Түйіндеме сөздер: тұлға, ұлттық тәрбие, құндылық бағдары, отбасы. 

Аннотация В эпоху современной глобализации воспитание всесторонне зрелой 

личности, вобравшей в себя национальный дух, является требованием времени. Большое 

значение в совершенствовании ценностных ориентаций личности имеет национальное 

воспитание. До сих пор ряд ученых проводили свои исследования по данному вопросу. Тем 

не менее, формирование ценностных ориентаций личности является актуальной темой.В 

статье речь пойдет о проблеме формирования ценностных ориентаций личности на основе 

национального воспитания. 

Ключевые слова: личность, национальное воспитание, ценностные ориентации, семья. 

Annotation In the era of modern globalization, the upbringing of a fully mature personality 

that has absorbed the national spirit is a requirement of the time. National education is of great 

importance in improving the value orientations of the individual. So far, a number of scientists have 

conducted their research on this issue. Nevertheless, the formation of personal value orientations is 

an urgent topic.The article will focus on the problem of the formation of value orientations of the 

individual on the basis of national education. 

 Key words: personality, national upbringing, value orientations. 

 

Әлемдік білім беру тәжірибесін қолдана отырып, қазіргі қоғамдағы жаңа өзгерістер жас 

ұрпақ бойына жалпы адамзаттық құндылықтар мен ғасырлар бойы жинақталған адамдардың 

озық тәжірибелері мен ізгіліктерін сіңіре отырып, баланың қоршаған ортаға, өмірге деген 

көзқарасын, дүниетанымын, қалыптастыруды талап етуде. Демек, отбасында ұлттық сана-

сезімі оянған, отбасылық, ұлттық руханият пен мәдениет құндылықтарын кеңінен пайдалана 

алатын, қазақ халқының дәстүрлі еңбегіне бейімделген, белсенді, іскер,   бәсекелік,   

қабілеттілік, шығармашылық   қасиеттерге  дағдыланған «сегіз қырлы, бір сырлы»  жеке 

тұлғаны қалыптастыру заман талабы болып табылады.  

Әр халықтың бала тәрбиесіндегі өзіндік ерекшеліктері ұлттық құндылықтары 

арқылы  көрінеді. Қазақтың халықтық педагогикасында ұлттық құндылықтар адамның 

рухани өмірінің басты белгілерінің бірі болып табылады. Ұлттық өзіндік сана-сезімнің 

қалыптасу деңгейі адамның отбасылық мәдениетке, ана тіліне, туған жердің мәдениеті мен 

тарихына, ел мен жер байлығына, Отанына деген сүйіспеншілігін көрсетеді. Отбасын, елін, 

ұлтын құрметтейтін адам ғана басқа елді құрметтей алады. 

Осы ретте, жаңарған қоғамның басты мақсаттарының бірі – әрбір сәбиден бастап 

жоғары оқу орындарындағы жастарға дейін отбасын қадірлемей, рухани мүгедек болып 
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қалмауы үшін, ана тілін, дінін, салтын, дәстүрлі еңбектің түрлерін меңгертуді оларды өмірлік 

керектілігіне айналдыру. 

Өркениетті республикамыздың жеткіншектерді ұлттық құндылықтарға, 

этнопедагогикалық мол қазынаға сүйене отырып тәрбиелеудегі ең өзекті міндеттердің бірі – 

отбасылық тәрбиеге  баулу. Сонымен қатар отбасына деген сүйіспеншілік пен үлкен 

адамдарға құрметпен қарау.  

Отбасы ˗ бірлесіп күн көретін туыстық қатынаста тұратын адамдар тобы. Балалар 

тәрбиесін жүзеге асырып, басқа да қоғамдық тұрғыдан мәнді кажеттіліқтерді 

қанағаттандыратын некелік немесе туыстық қатынастармен байланысқан адамдар тобы [1]. 

Отбасы ˗ қоғамды құраушы, еркек пен әйелдің ұрпақтар жалғастығын жүзеге асыру 

мақсатында бірге тұруының ғасырлар бойы қалыптасқан формасы. Отбасына Ж.Б.Қоянбаев, 

Р.М.Қоянбаев «үйелмен», Ж.Әбиев, С.Бабаев, А.Құдиярова «отбасы», Абай атындағы ҰПУ 

авторлар ұжымы «жанұя» деген анықтамалар берген[2].  

Отбасы ˗ бұл адамға қоғамның көптеген аспектілерін дамытуға                     және 

игеруге мүмкіндік беретін алғашқы әлеуметтік орта. Атап айтқанда, бұл осы халықтың әдет-

ғұрпын, дәстүрлері мен ұлттық құндылықтарын сақтау арқылы жүзеге асырылады.  

Қазақ отбасы тәрбиесінің өзіне тән ерекшеліктері оның халықтық педагогика 

мұраларының мазмұны мен түрлерінде бейнеленген. Көне заманнан-ақ қазақ халқы жазбаша 

педагогикалық еңбек қалдырмаса да, ұрпақ тәрбиесіне үлкен мән бере білген. Даналықтың 

мектебі іспеттес білгір, ақылгөй ата-бабаларымыз өз көзқарастары мен әрекеттерінде белгілі 

бір дәстүрлі дүниетанымды ұстанып, халықтың мұраттары мен арман-тілектеріне сүйеніп 

отырған.  

Солардың бірі, қара қылды қақ жара әділ билік айта білген атақты Төле би: «Адамның 

басшысы – ақыл, шолушысы – ой, жетекшісі – талап, қорғаушысы – сабыр, сынаушысы – 

халық, таусылмайтыны – арман, ең қымбаттысы – ар, бәрінен ардақтысы – өмір сүру, соның 

ішінде ең тәттісі – сыйластық», – деген екен[3].  

Шындығында, берік отбасының негізгі қағидасы осы адами қасиеттерге негізделген. 

Біздің халқымызда ежелден келе жатқан отбасы және неке дәстүрі бар. Қазақ отбасында 

адамгершілік, еңбек, ақыл-ой, физикалық, экономикалық, экологиялық, құқықтық білім 

болған. 

Қазақ отбасындағы арнайы жазылып бекітілмеген «заңдары» әке мен ұлдың, шеше мен 

қыз баланың, әке мен қыздың, қыз бен жеңгенің, келін мен ененің, келін мен атаның 

арасындағы, отбасылық, ағайындық, басқа да қарым-қатынастар әдептілікке тәрбиелеудің 

үлгісі іспетті. Соның ішінде, бала тәрбиесінде әке мен ананың орны бөлек. Әсіресе, әке – 

әулет басшысы, отбасы мүшелерінің тірегі, асырап сақтаушысы, қамқоршысы ретінде 

ерекше қастерленеді.  

Отбасындағы бала тәрбиесі ата-ана үшін үлкен жауапкершілік. Адам отбасындағы 

өмірдің мәнін, оның мақсаттары мен міндеттерін, құндылықтарын біледі, басқалармен 

қарым-қатынас жасау дағдыларын, өмірлік ұстанымдарын дамытады, мінез-құлық 

нормалары мен мінез-құлықты реттеу критерийлерін үйренеді. Сонымен, отбасы ˗ 

адамзаттың алтын діңгегі, ал оның адамзатқа деген әрекеттерін өмірдегі басқа нәрсенің 

күшімен салыстыруға болмайды. 

Отбасы ˗ тәрбиенің бастауы, әр үйде балалар санасына салт-дәстүрлерді, әдет-

ғұрыптарды, даналық сөздерді, тыйым сөздерді, тәрбиелік мәні жоғары үлгілерін сіңіреді. 

Осы тұрғыдан отбасын ұлттық құндылықтарды қалыптастыратын, оларды ұрпақтан-ұрпаққа 

жеткізіп отыратын ұлттық мәдениетті тәрбие арқылы тасымалдаушы орта ретінде 

қарастыруға болады. Қазіргі заманғы отбасының ұрпақ тәрбиесімен шыңдап айналысуы ата-

ананың білім және мәдени деңгейінің жоғары екендігін көрсетеді. 

Ертедегі ұлттық тәрбие қазақтар арасында жоғары деңгейде қалыптасты, барлық 

ауылдардың ақсақалдары, әсіресе қарттары бала тәрбиесімен айналысты. Ересектер өздерінің 

балаларының жөнсіз қылықтарын көргенде ұрысуға, тыйым салуға және оларға нұсқау 
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беруге құқылы болды. Осындай ұлттық тәрбиенің арқасында отбасында жақсы білім алған 

азамат болашақта ұлт тағдыры туралы ойланатыны анық. 

Ұлттың ұлт болып қалуы, қоғамның ырғақты дамуы, мемлекеттің өркендеуі ең 

алдымен отбасы тәрбиесіне баланысты. Бала тәрбиесінде отбасылық құндылықтарды 

дәріптеу мемлекеттік деңгейде қадағалануы керек. Отбасы ˗ шағын мемлекет. Мемлекеттің 

шаңырағы биік, керегелері тең, уықтары нық болуы үшін ұлттық бағытта тәрбие берудің 

маңызы жоғары.  

Түркі халықтарының дүниетанымында отбасын «ошақ» деп атаған. Ал, «ошақ» – тек 

ас-ауқат дайындайтын орын емес, сонымен бірге, мейірім мен нәзіктікке баулитын мекен[4]. 

«Отан – отбасынан басталады» дейді халық. Отбасының екі тірегі – әке мен ана. Адамды 

әлеуметтендіру, яғни оның қоғамға енуі, өзгелермен қарым-қатынасы отбасынан басталады. 

Үлкенді құрметтеп, қадір тұтуды, сыйласа білуді қазақтар отбасында берік ұстанған. «Ұл 

тәрбиелей отырып, жер иесін тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып, ұлтты тәрбиелейміз» 

деген ұлағатты сөзге ұйыған халықпыз[4]. 

Халқымыздың көп ғасырлық тарихында бұған мысалдар көп. Теория шартты заң десек, 

қазақтар үшін бұлар басты әдет-ғұрыптар. Ал қазақ халқының ежелден өзіндік мәдени, 

рухани, әдеби және ұлттық дәстүрлері болған. Біздің халқымыздың білім туралы көзқарасы 

олардың өмірінде заң ретінде қолданылып,  олардың орындалуын  ақсақалдар қадағалады. 

Әр көшпелі қазақ туыстық жүйені тарату қабілетін өмірдің нормасы, моральдық-этикалық 

өлшем деп санады. Бұл дәстүрді сақтауға жеті патриархалдық тенденция түрткі болады. 

 «Атадан бала тусайшы, ата жолын қусайшы», «Ат тұяғын тай басар» деп қазақ халқы 

атадан балаға мұра болып келе жатқан жақсы қасиеттерді сақтап, өсиет-өнегелерін өзіне үлгі 

тұтып, әулеттік тағылымдарды құрметтеп, адамгершілік қағидаларын қалтқысыз орындауды 

жас ұрпақтың міндеті, ұрпақтық борышы деп білген. Сол себепті ата-бабаларымыз: «Ата-

тегін айтқанның айыбы аз» деп ұрпақтарына жеті атасын білуді аманат етіп қалдырған[4]. 

Қазақ халқында ұлттық құндылықтардың бірі ретінде отбасында ағайындық-туысқандық 

қарым-қатынастарға ерекше көңіл бөлінеді. 

Әр отбасында «жеті ата» шежіресін ұғындыру, оның маңыздылығын түсіндіру ежелден 

бар. Балалар өздерінен бастап жеті атасына дейін жатқа біліп, олардың кім және қандай 

адамдар болғаны туралы мақтанып айтып жүрген. Атап өтетін болсақ: тегіміз бала, әке, ата, 

арғы ата, баба, түп ата, тек ата деп жіктеледі. Ағайындықтары жеті атаға толмайынша 

қазақтар қыз алысып, қыз беріспеген халық. «Туыстық қан араласса, ұрпақ азады» деп ата-

бабаларымыз осы тәртіпті берік сақтаған. Сонымен қатар, отбасы – береке-бірліктің қайнар 

көзі. 

Бұл қан тазалығын сақтау және дені сау ұрпақтың дүниеге келуі үшін туған дәстүр. 

Қазақ отбасында қалыптасқан құндылықтар ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып келеді. Ата-

бабаларымыздың өсиеттерін жас ұрпаққа жеткізетін әулеттерге байланысты «асыл адам», 

«дұрыс ұрпақ», «жақсы адамдар» ұғымдары жиі қолданылады. 

Кез-келген мемлекет пен қоғамның өмір сүруі оның біртұтастығының сақталуына 

тәуелді. Сондықтан да, тілін, тарихын, мәдениеті мен дәстүрін қадірлей білген халықтың 

ғана толыққанды ұлт бола алатындығы, ал қоғамда салт-дәстүр үрдістерін сақтаудың 

маңызды институты – отбасы болып табылатындығы, соған байланысты, мемлекеттікті 

нығайтудың маңызды факторы ретінде, ең алдымен дәстүрлі отбасылық құндылықтардың 

қадіріне жету қажет.  

Отбасы – жеке адамның бойындағы ар-ұятын, ақыл-ойын, адамгершілігін, 

мәдениеттілігін тәрбиелеуде өте керекті, басқадай еш нәрсемен өзгертуге болмайтын 

баспалдақ. 

Адамның асыл қасиеттері отбасында көрінеді және қалыптасады. Отанға деген ыстық 

сезім отбасы мен достарға деген сүйіспеншіліктен басталады. 
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Ата-аналардың және басқа отбасы мүшелерінің тәжірибесі, олардың жүріс-тұрысы, өз 

міндеттерін орындау қабілеттері және бір-біріне деген құрметтері - бәрі де керемет 

мектептер. 

Отбасы тіршілігінде ұлттық құндылықтар, салт-дәстүрлер үнемі сақталып отырса, 

баланың ұлттық сана-сезімі ерте оянады. Баланы қоғамның моральдық нормасын орындауға 

қатыстыру,оның тәртіп және мінез-құлық тәжірибесін қалыптастыру. Әр көкірегі ояу қазақ 

баласының ұлттық құндылықтарды меңгеруі оның отбасылық құндылықтарды меңгеруінен 

басталады. 

Құндылықтар - мәдениеттің ажырамас бөлігі. Құндылықтар мәдениеттің ажырамас 

бөлігі бола отырып, адамдардың мінез-құлқын реттейді, олардың шынайы мінез-құлқын 

анықтайды[5]. 

Энциклопедияда «құндылық» ұғымы «объектінің жағымды немесе жағымсыз жақтарын 

білдіретін философиялық - социологиялық ұғым[5]. Құндылықтар қоғам үшін ең маңызды 

деген әдет - ғұрыптар, нормалар мен мән - мағыналар қызметін өзіне бағындырады және 

реттейді. Құндылықтар адам мүддесінің объектісі бола тұра, әлеуметтік, заттық ортадағы 

күнделікті тіршілікте бағыт беру рөлін атқарады» деп түсіндіреді. Демек, құндылықтар – 

қоғамдық-маңызды материалдық, әлеуметтік нысандары.  

Құндылық мәселесімен (аксиологиялық құндылық, философиялық құндылық) 

әлеуметтану, жалпы психология, философия, мәдениет антропологиясы, педагогикалық 

психология айналысады. 

Ұлттық құндылықтар арқылы тәрбиелеу дегеніміз – халықтың ғасырлар бойы 

жинақтап, іріктеп алған тәжірибесі мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың бойына сіңіру, 

баланың қоршаған ортадағы қарым-қатынасын, дүниетанымын, өнерге деген көзқарасын 

және мінез-құлқын қалыптастыру болып табылады.  

Қорыта келгенде, қазақ халық педагогикасының ұлттық құндылығының мәні ұлттық 

мұраны зерделі, әдепті, жан-жақты, адамгершілігі мол азаматтарды тәрбиелеуде тәрбие 

құралы ретінде пайдалануда жатыр. Демек, бұл қасиеттерді жас ұрпақ бойына мұғалімнің 

тәлімі, сондай-ақ бесік тербеткен ананың ертегісі, әженің ақ өшпенділігі арқылы сіңіру керек. 

Жақсы ата-ана баланы орынсыз көріністерге сын көзімен қарауға үйретеді. Ұлттық 

құндылықтарымыздың туын биікке көтеру және жас ұрпақты қасиетті халқымыздың 

үлгісінде тәрбиелеу ең маңызды міндет болмақ. 
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Аңдатпа. Бейімделу кезеңінде білім алушылардың әртүрлі қиындықтары анықталды: 

дидактикалық, әлеуметтік-психологиялық, кәсіби. Көптеген ғалымдар білім алушылардың 

білім беретін мекемелерге сәтті бейімделуі үшін қолайлы әлеуметтік-психологиялық жағдай 

жасауға бағытталған арнайы педагогикалық жұмысты ұйымдастыру қажеттілігін атап өтті. 

Білім алушылардың білім алу жағдайларына бейімделу процесіне әсер ететін факторлар 

туралы әдебиеттердегі талдау көрсеткендей, көп жағдайда зерттеушілер жеке факторлардың 

процеске және әлеуметтік-психологиялық бейімделу нәтижелеріне әсерін зерттеді. Әртүрлі 

деңгейдегі факторлардың үлесін талдайтын зерттеулер іс жүзінде жоқ. Мақалада білім 

алушылардың әлеуметтік ортаға табысты  бейімделу жағдайлары сөз болады. 

Түйіндеме сөздер: бейімделу, әлеуметтік-психологиялық бейімделу, әлеуметтік орта, 

сүйемелдеу, білім алушы. 

Аннотация В период адаптации выявлены различные трудности обучающихся: 

дидактические, социально-психологические, профессиональные. Многие ученые отметили 

необходимость организации специальной педагогической работы, направленной на создание 

благоприятных социально-психологических условий для успешной адаптации обучающихся 

в образовательных учреждениях. Анализ литературы о факторах, влияющих на процесс 

адаптации обучающихся к условиям обучения, показал, что в большинстве случаев 

исследователями изучалось влияние отдельных факторов на процесс и результаты 

социально-психологической адаптации. Исследований, анализирующих долю факторов 

разного уровня, практически нет. В статье речь пойдет об условиях успешной адаптации 

обучающихся к социальной среде. 

 Ключевые слова: адаптация, социально-психологическая адаптация, социальная 

среда, сопровождение, обучающийся. 

Annotation During the adaptation period, various difficulties of students were identified: 

didactic, socio-psychological, professional. Many scientists have noted the need to organize special 

pedagogical work aimed at creating favorable socio-psychological conditions for the successful 

adaptation of students in educational institutions. An analysis of the literature on factors affecting 

the process of adaptation of students to learning conditions showed that in most cases, researchers 

studied the influence of individual factors on the process and results of socio-psychological 

adaptation. There are practically no studies analyzing the proportion of factors at different levels. 

The article will focus on the conditions of successful adaptation of students to the social 

environment. 

 Key words: adaptation, socio-psychological adaptation, social environment, support, 

students. 

 

Қазіргі психологияда бейімделу, әлеуметтік-психологиялық бейімделу дегеніміз ˗ жеке 

адамның және әлеуметтік ортаның олардың құндылықтарының, көзқарастарының, 

мақсаттарының сәйкес келмеуінен туындайтын белсенді өзара әрекеттесу процесі, оның 

барысында жеке тұлғаның әлеуметтік ортаға бейімделуіне қол жеткізуге болатын 

мақсаттарға да, жеке тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруына және оның белсенді әсеріне 

байланысты мақсаттарға да қол жеткізуге болады. 



 216  

 

Жеке тұлғаның табысты бейімделу критерийлерінің арасында сыртқы (бейімделу 

дәрежесі) және ішкі (субъективті әл-ауқат дәрежесі) критерийлерді бөліп көрсету әдетке 

айналған, алайда жеке тұлға мен қоршаған ортаның өзара әрекеттесуін сипаттайтын үшінші, 

жүйелік критерийді табуға тырысады. Біздің ойымызша, мұндай критерий адамның 

әлеуметтік ортаға қатысты өзін-өзі анықтау деңгейі болуы мүмкін. 

Бейімделу кезеңінде білім алушылардың әртүрлі қиындықтары анықталды:  

дидактикалық, әлеуметтік-психологиялық, кәсіби. Көптеген ғалымдар білім алушылардың 

білім беретін мекемелерге сәтті бейімделуі үшін қолайлы әлеуметтік-психологиялық жағдай 

жасауға бағытталған арнайы педагогикалық жұмысты ұйымдастыру қажеттілігін атап өтті. 

Білім алушылардың білім алу жағдайларына бейімделу процесіне әсер ететін факторлар 

туралы әдебиеттердегі талдау көрсеткендей, көп жағдайда зерттеушілер жеке факторлардың 

процеске және әлеуметтік-психологиялық бейімделу нәтижелеріне әсерін зерттеді. Әртүрлі 

деңгейдегі факторлардың үлесін талдайтын зерттеулер іс жүзінде жоқ. Мұның бәрі білім 

алушылардың білім алу жағдайларына әлеуметтік-психологиялық бейімделу процесі мен 

нәтижелеріне әртүрлі психологиялық-педагогикалық факторлардың әсерін жан-жақты 

бағалауға бағытталған зерттеу жүргізуді өзекті етеді. 

Ғалымдардың осы бағыттағы тұжырымдамаларына сүйене отырып, білім алушылардың 

бейімделу процесі мен нәтижелеріне әртүрлі деңгейлердегі психологиялық-педагогикалық 

факторлар әсер ететінін көре аламыз: жеке деңгей, тұлғалық деңгей, қызмет субъектісінің 

деңгейі, әлеуметтік-психологиялық деңгей.  Бұл деңгейлік құрылым білім алушылардың 

әлеуметтік-психологиялық бейімделуінің психологиялық-педагогикалық детерминанттары 

моделінің негізін қалады. 

Соңғы жылдары ғылыми әдебиеттерде білім алушылардың инновациялық білім беру 

жағдайларына әлеуметтік-психологиялық бейімделуіне байланысты проблемаларға деген 

қызығушылық артып келеді. Алайда, бейімделу процесінің барысы мен нәтижелерін 

анықтайтын факторларды анықтауға байланысты мәселелер әлі де болса толық шешілмеуде.  

Кейбір жеке (темпераментті) немесе әлеуметтік-психологиялық факторлардың (ата-

аналардың тәлім-тәрбиесі, тұрған ортасы) білім алушылардың әлеуметтік-психологиялық 

бейімделуінің табыстылығына әсер етеді.  

Қазіргі психология ғылымында «бейімделу» сияқты ұғым жиі қолданылады. Қоғамдағы 

қазіргі әлеуметтік-экономикалық жағдай және жеке тұлғаны бейімдеу мәселесіне деген 

қызығушылықтың артуы осы тұжырымдаманы қарастыруды талап етеді. 

Бейімделу мәселесі әртүрлі тәсілдер мен теориялық бағыттар ұсынылған ғылыми білім 

саласына қатысты. Бұл бейімделу құбылысы пәнаралық сипатқа ие болуымен байланысты, 

яғни бұл құбылысқа қатысты мәселелер әртүрлі ғылымдардың аясында қарастырылады. 

Соған қарамастан, бейімделудің қолданыстағы әдіснамалық және теориялық мәселелері осы 

процестің жеткіліксіз зерттелуі туралы айтуға мүмкіндік береді. 

Қазіргі ғылымда бейімделу құбылысын қарастырудың бірнеше аспектілері бар. Сөздің 

кең мағынасында бейімделуді қоршаған ортадағы өзгерістерге байланысты оның тұтастығын 

сақтауға бағытталған объектінің ерекше қасиеті деп түсіну керек. 

Бейімделу құбылысының белгілі бір жағына баса назар аударуға байланысты ғылымда 

осы терминнің бірнеше түсіндірмелері бар: 

- организмнің қоршаған ортаның әртүрлі өзгерістеріне (оң немесе теріс қасиеттері) 

бейімделу процесі ретінде; 

- қоршаған орта мен организм арасындағы динамикалық тепе-теңдік күйі ретінде; 

- организм мен ортаның оңтайлы өзара әрекеттесуі нәтижесінде. 

«Бейімделу» термині биологиялық білім саласы негізінде пайда болды, онда ол кез-

келген тірі ағзаның қоршаған ортадағы өзгерістерге бейімделу және тепе-теңдікті табу 

механизмі ретінде анықталды. Биологиялық процесс ретінде бейімделу тұжырымдамасын 

Ч.Дарвин және оның ізбасарлары негіздеді. Бұл жағдайда бейімделу денеге оң әсер ететін 

және қалыптасқан жағдайлардың аз немесе шынайы көрінісі болып табылатын өзгерістер 
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жиынтығы ретінде түсіндіріледі. И.М. Сеченов және И.П. Павлов сияқты ғалымдардың 

теорияларына сәйкес, бейімделуді өзгермелі жағдайда ағзада болатын қарама-қарсы 

процестердің бірлігі, сонымен қатар ішкі және сыртқы қайшылықтарды шешудің нәтижесі 

мен құралы ретінде қарастырған жөн [1]. 

Жалпы алғанда, «бейімделуді» биологиялық және физиологиялық тұрғыдан қарастыра 

отырып, оны анықтауға екі негізгі көзқарасты бөліп көрсету керек: бейімделуді тұтастай 

алғанда биологиялық түрдің эволюция механизмі және жеке тұлғалардың қоршаған ортаға 

бейімделу механизмі ретінде түсіндіруге болады. Адамның биоәлеуметтік құрамына назар 

аудара отырып, «бейімделудің» тағы бір жағын, атап айтқанда оның әлеуметтік жағдайын 

қарастырған жөн. Сонымен, А.Г. Мороз әлеуметтік бейімделуді «жеке тұлға мен қоршаған 

ортаны прогрессивті өзгерту бағытында бірлескен іс-қимыл жасау мақсатында жеке 

тұлғаның жаңа әлеуметтік ортаға енуінің көп факторлы және көп өлшемді процесі» ретінде 

анықтайды [2]. 

М.В. Ромм жеке тұлғаның әлеуметтік бейімделуі деп «ақпараттық кері байланыс 

арқылы ақпараттық өзара әрекеттесу процесінде оңтайлылығы тексерілетін бейімделудің 

барабар бейімделу стратегияларын қолдана отырып, адамның сыртқы (ішкі) күйін (өзін-өзі 

реттеу) белсенді (реактивті) үйлестірудің инновациялық процесі/нәтижесі» деп түсіндіреді 

[3]. 

Әлеуметтік ғылымдар аясында бейімделу құбылысы мен оның ерекшеліктері туралы 

бірнеше көзқарастар бар. «Бейімделу» (лат. adaptatio-бейімделу, ұйымдастыру) - 

организмнің, жеке тұлғаның, олардың жүйелерінің жеке әсерлердің сипатына немесе 

тұтастай өмірдің өзгерген жағдайларына бейімделуі. Жаңа жағдайдағы қалыптасқан мінез-

құлықтың кемшіліктерін өтеу бейімделудің мәнін сипаттайды. Оның арқасында адам ерекше 

жағдайда оңтайлы әрекет етеді. 

«Бейімделу» терминінің тағы бір көзқарасын С.Л.  Рубинштейн өз зерттеулерінде 

ұстанады. Оның пікірінше, бұл терминнің мәні эмоционалды және психологиялық 

ыңғайсыздықты төмендететін психиканың қорғаныс механизмдерінің тиімді қызметінде 

жатыр [4]. 

Бейімделу құбылысы туралы әртүрлі көзқарастар шетелдік зерттеулерде ұсынылған. 

Сонымен, П. Делор «бейімделуді» адамның қоғам талаптарына бейімделуінің қорғаныш 

формаларының бірімен анықтайды, Т.Парсон – қоғамдағы рөлдерді түсіну және жүзеге 

асыру процесі, Г.Селе – стресс жағдайын шешудің тәсілі ретінде қарастырған. 

Осылайша, «бейімделу» ұғымының мәнін анықтауға әртүрлі ғылыми көзқарастарды 

талдай отырып, оның маңызды компоненттері мен сипаттамаларын қарастыра отырып, бір 

жағынан «бейімделу» организмнің қоршаған ортамен жалпы өзара әрекеттесуі ретінде, 

екінші жағынан, құндылықтарды, жаңа топтың нормаларын түсінуді және қабылдауды 

білдіретін жеке адам мен қоғамның нақты өзара әрекеті ретінде түсіндірілуі керек деп 

қорытынды жасауға болады.  

«Әлеуметтік-психологиялық бейімделу» ұғымы әлеуметтік және педагогикалық 

психологияда белсенді қолданылады. Бейімделу мәселесі биологияда белсенді зерттелді, 

нәтижесінде бейімделу идеясы организмдердің (жеке адамдар, популяциялар, түрлер) және 

олардың мүшелерінің құрылымы мен функцияларын қоршаған орта жағдайларына бейімдеу 

процесі ретінде қалыптасты. Психиканың ағзаның бейімделу процестеріне қатысуы мен рөлі 

көптеген нақты зерттеулерде көрініс тапты, олардың жалпылануы психикалық бейімделу 

тұжырымдамасы болды.  

Тиімді психикалық бейімделу нақты қоршаған орта жағдайында дәлелді мінез-құлықты 

сәтті жүзеге асырудың қажетті шарты ретінде пайда болады. 

Адамның психикалық бейімделуінің маңызды аспектісі - адамның қоғамға 

бейімделуімен байланысты әлеуметтік-психологиялық бейімделу. Алғаш рет әлеуметтануда 

адамның қоғамға бейімделу мәселелері қарастырылды. Г. Тард алғаш рет биологиялық 

бейімделуге ұқсас «әлеуметтік бейімделу» ұғымын қолданды. 



 218  

 

Жеке тұлғаның қоғамға бейімделуіне байланысты психологиялық проблемалар 

бейімделудің екі түрі – аллопластикалық және аутопластикалық туралы жазған  З. Фрейдтің 

еңбектерінде де қарастырылып өткен.  Классикалық психоанализге сәйкес жеке тұлға мен 

қоғамның өзара әрекеттесуі әрдайым қайшылықты, сондықтан әр адам сөзсіз 

интрапсихикалық қақтығыстың тасымалдаушысы болып табылады [5]. 

Гуманистік психологияда адам өзінің тәжірибесі әлемінде өмір сүретін және бірте-бірте 

өз тәжірибесін және қоғамның бағалауы нәтижесінде өзін-өзі тану тұжырымдамасына ие 

болатын адам ретінде қарастырылады. Қоғамда қалыпты өмір сүру және жақсы «психикалық 

реттеу» өзін-өзі тану тұжырымдамасы дененің барлық сенсорлық тәжірибесі мен ішкі 

сезімдерін игере алатын кезде орын алады. Қоршаған ортаның тым қатаң талаптары мен 

бағалауы, түсінбеушілік пен қабылдамау өзін-өзі қорғаудың тар тұжырымдамасының 

қалыптасуына, психологиялық қорғаныстың қалыптасуына, «Мен» жалған имиджіне, 

қоғамға қарсы және өзін-өзі бұзатын мінез-құлыққа әкеледі. Әлеуметтік ортада қабылдау, 

қауіпсіздік, эмпатиямен сипатталатын қатынастар болған кезде, адам өзінің қабілеттерін 

қоғамда жүзеге асыра отырып, дамуға деген ұмтылысты дамытады, оны адам мен қоршаған 

ортаның оңтайлы өзара әрекеті деп атауға болады. 

Мінез-құлық және когнитивтік психологияда адамның әлеуметтік ортаға бейімделу 

мәселесі негізінен мінез-құлық тұрғысынан қарастырылады. Мінез-құлықтың жеткіліктілігі 

бейімделу сапасының басты өлшемі ретінде қарастырылады, ал эмоциялар мен субъективті 

тәжірибелер әлеуметтік бейімделу сапасының туындысы ретінде қарастырылады. 

Орыс психологиясында жеке тұлға туралы ілім өнім ретінде және сонымен бірге 

әлеуметтік дамудың белсенді жаратушысы, жеке тұлға мен қоғам арасындағы өзара 

әрекеттестіктің белсенді сипаты ретінде құрылды.  

Б.Ф. Березин әлеуметтік-психологиялық бейімделу әлеуметтік орта жағдайларына 

бейімделумен байланысты психикалық бейімделу процесінің маңызды құрамдас бөлігі деп 

санайды[6]. 

Көптеген анықтамаларда әлеуметтік-психологиялық бейімделу әлеуметтік ортаның 

өзгеретін, стресстік әсерінен, проблемалық жағдайлардың болуынан туындайды, онда жеке 

тұлғаның арсеналындағы мінез-құлық стереотиптері сәйкес келмейді немесе жеке тұлға мен 

оның әлеуметтік ортасының қызметі өзгереді.  

Алайда, адамның әлеуметтік топтың үміттері мен нормаларына қаншалықты және 

қалай бейімделетіні туралы мәселеде зерттеушілердің пікірлері осы процестің мәні мен 

тетіктері туралы әртүрлі. Көптеген авторлар бейімделу процесінде адамның қоршаған 

ортаның өзгеретін жағдайларына бейімделуі, жеке және топтық мінез-құлықты осы 

әлеуметтік топтағы үстемдік ететін нормалар мен құндылықтар жүйесіне сәйкес келтіру деп 

түсінеді. Бейімделу жағдайы әлеуметтенудің қалыпты бағытын бұзумен, тікелей және 

жанама десоциализациялық әсерлермен байланысты.  

Бірқатар зерттеушілер бұл тәсілдің шектеулерін жеңуге тырысып, адамның нормаларға, 

құндылықтарға және қоршаған орта талаптарына бейімделуінің белсенді сипатын атап 

көрсетеді. Әлеуметтік-психологиялық бейімделу барысында барлық өзара әрекеттесетін 

жүйелерде өзгерістер болып жатқандығы, өзара әрекеттесу процесіне қатысушылардың 

барлық үміттері мен талаптары келісілетіні атап өтілді. 

Көптеген отандық авторлар дамыған жеке тұлға теориясына сүйене отырып, іс-

әрекеттің, сананың, өз өмірінің белсенді жаратушысы ретінде жеке тұлға әлеуметтік-

психологиялық бейімделу кезінде бейімделу стратегиясын саналы түрде қолдана немесе құра 

алмайды, сонымен бірге ол бейімделетін ортаға белсенді әсер ете алады.  

Бейімделу процесінің теориялық моделіне келетін болсақ, нормоцентрлік тәсіл 

бейімделудің гомеостатикалық моделінен туындайды, оған сәйкес бұл процестің мақсаты 

жеке тұлға мен әлеуметтік ортаның тепе-теңдігін орнату болып табылады.  
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Сонымен, әлеуметтік-психологиялық бейімделу барысында әлеуметтік ортаға 

бейімделумен байланысты мақсаттарға да, өзін-өзі көрсетуге, адамның өзін-өзі тануына және 

оның қоршаған ортаға белсенді әсеріне байланысты мақсаттарға да қол жеткізуге болады. 
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Аңдатпа. Ұрпақ тәрбиелеу мәселесі қай дәуірде де маңызды мәселелердің бірі болмақ. 

Ана болу - күрделі және көпжақты құбылыс. Бұл оның ғылымдағы зерттеуінің көп салалы 

сипатын анықтайды꞉психология, философия, әлеуметтану, мәдениеттану, биология, 

физиология және медицина аналықты зерттеу және сипаттау пәні ретінде қарастырады. Ана 

болу тәжірибесі әйелдің жеке басының қалыптасуына, оның өмір жолына айтарлықтай әсер 

етеді. Бұл психологиялық ғылым мен практика үшін ана тақырыбының жоғары өзектілігін 

анықтайды. Мақалада отбасы тәрбиесінде әйел-ананың алар орны сөз болады. 

Түйіндеме сөздер: тұлға, отбасы, әйел-ана, тәрбие, аналық махаббат. 

Аннотация Вопрос воспитания поколения становится одним из самых важных в эпоху. 

Материнство-сложное и многостороннее явление. Это определяет многоотраслевой характер 

его исследования в науках: философия, социология, культурология, биология, физиология и 

медицина рассматривают материнство как предмет исследования и описания. Опыт 

материнства оказывает существенное влияние на формирование личности женщины, на ее 

жизненный путь. Это обуславливает высокую актуальность темы материнства для 

психологической науки и практики. В статье будет рассказано о роли женщины-матери в 

семейном воспитании. 

 Ключевые слова: личность, семья, женщина-мать, воспитание, материнская любовь. 

Annotation The issue of educating the generation is becoming one of the most important in 

the era. Motherhood is a complex and multifaceted phenomenon. This determines the 

multidisciplinary nature of his research in the sciences: philosophy, sociology, cultural studies, 

biology, physiology and medicine consider motherhood as a subject of research and description. 

The experience of motherhood has a significant impact on the formation of a woman's personality, 
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on her life path. This determines the high relevance of the topic of motherhood for psychological 

science and practice. The article will tell about the role of a woman-mother in family education. 

 Key words: personality, family, mother woman, upbringing, maternal love. 

 

Ана болу ˗ әйел болудың маңызды бөлігі. Ана болу тәжірибесі әйелдің жеке басының 

қалыптасуына, оның өмір жолына айтарлықтай әсер етеді. Бұл психологиялық ғылым мен 

практика үшін ана тақырыбының жоғары өзектілігін анықтайды.  

Психологияда ана болу дәстүрлі түрде екі негізгі бағытта қарастырылады: әлеуметтік 

психологияда – баланың дамуына жағдай жасауды қамтамасыз ететін әйелдің әлеуметтік 

рөлі ретінде, даму психологиясында – әйелдің жеке басының даму кезеңі ретінде, онда 

аналыққа (жүктілік) көшу әйелдің жеке басының дамуы мен баланың дамуындағы 

нормативтік дағдарыс ретінде сипатталады[1]. Біздің ойымызша, ананы зерттеудің маңызды 

саласы-бұл тұлға психологиясы.  

Ана қарым-қатынасының қалыптасуы әйелдің бүкіл өмірінде орын алады. Ана қарым-

қатынасының қалыптасуындағы маңызды кезең-жүктілік кезеңі. Дәл осы кезеңде 

құндылықтар, көзқарастар, ана болуға даярлық, өзін ретінде сезінуге бет бұру мәселесі өзекті 

орын алады. Жүктілік кезінде әйел адамда болатын түрлі өзгерістер әйелдің басқалармен 

қарым-қатынасына, өзін-өзі басқаруына, болашақ баламен қарым-қатынасына қатысты 

бірқатар сапалы өзгерістердің қажеттілігін анықтайды. 

Қазіргі заманғы зерттеулер жүктілік тәжірибесі мен босанғаннан кейінгі кезеңдегі 

аналық қарым-қатынас пен аналық мінез-құлық түріндегі сабақтастықтың болуын 

дәлелдейді. Осыған байланысты жүктілік кезеңінде ана қарым-қатынасының қалыптасуын 

зерттеу өзекті болып табылады. Ана қарым - қатынасының қалыптасуы маңызды мәселе бола 

отырып, бұл кезең, шын мәнінде, әйел адамның қандай ана болатынын нақтылайтын, ана мен 

бала қарым-қатынасының дұрыс қалыптасуына негіз болатын сәттер екендігі анық. 

Қазіргі уақытта ғылыми зерттеулерде ана мен ана қарым-қатынасының қалыптасу 

факторлары мәселесі кеңінен таралды. Сонымен, психофизиологиялық факторлар: 

балалардың жеке тәжірибесіне қатысты факторлар (анамен, кіші балалармен өзара 

әрекеттесу, ойын тәжірибесі); жеке факторлар (аналық қарым-қатынастың қалыптасуына 

әсер ететін әйелдің жеке ерекшеліктері); ерлі-зайыптылық қатынастардың ерекшеліктеріне 

қатысты; ана болуға дайындығын және оның баламен одан әрі қарым-қатынасқа әсерін 

зерттеу саны кеңеюде[1].  

Ана қарым-қатынасын қалыптастыру процесі уақыт өте келе дамып келеді және 

бірнеше ұрпақ әйелдерінің ана болу тәжірибесін қамтиды. Бұл тәжірибені тарату ауызша 

хабарламалар түрінде немесе жанама түрде қайталанатын мінез-құлық үлгілері түрінде 

жүзеге асырылады.  

Ана болу - күрделі және көпжақты құбылыс. Бұл оның ғылымдағы зерттеуінің көп 

салалы сипатын анықтайды. Психология, философия, әлеуметтану, мәдениеттану, биология, 

физиология және медицина аналықты зерттеу және сипаттау пәні ретінде қарастырады. 

Ғылымдағы ана феноменін зерттеу тарихын талдай отырып, негізгі бағыттарды бөліп 

көрсетуге болады: биологиялық, әлеуметтік, психологиялық. 

Биологиялық тәсіл әйелдердің белгілі бір мінез-құлық формаларына биологиялық 

бейімділігіне негізделеді. Биологиялық тәсіл ана болуды физиологиялық және баланың даму 

процестерін қоздыратын орта ретінде қарастыратын зерттеулерді біріктіреді. Ана болудың 

әртүрлі аспектілері этологиялық, салыстырмалы, физиологиялық, психофизиологиялық, 

генетикалық және эволюциялық ұғымдар мен зерттеулерде келтірілген[2]. 

Этологиялық тұжырымдамаларда негізінен аналық мінез-құлық зерттеледі. Сонымен 

қатар, адамның аналық мінез-құлқы, мәні бойынша, мәдениеттің әсерінен өзгертілген 

жануарлардың аналық мінез-құлқына ұқсас, күрделі психикалық ұйым ретінде 

қарастырылады. Зерттеудің негізгі мақсаты жануарлар мен адамдарға ортақ негізгі мінез-

құлық сипаттамаларын анықтау болып табылады. 
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Аналық этологиялық зерттеулердің негізгі бағыты-аналық мінез-құлықтың пайда 

болуы мен дамуының әлеуметтік және биологиялық факторларын анықтау және сипаттау 

мақсатында жануарлардың аналық мінез-құлқын эксперименттік зерттеу. 

Этологиялық зерттеулерде ана болу әртүрлі аспектілерде зерттеледі. Этологиялық 

зерттеулерде аналық мінез-құлықтың инстинктивті негіздерін зерттеу бірқатар 

психологиялық теориялар мен тұжырымдамалардың дамуына айтарлықтай үлес қосты: 

әлеуметтік оқыту теориясы (А.Бандура, Д.Роттер, А. Скиннер), бекіту теориясы (Дж. Боулби, 

М. Эйнсворт)[2]. 

Қолданыстағы этологиялық тұжырымдамаларды талдай отырып, аналық қалыптасу мен 

көріністің биологиялық және әлеуметтік факторларының әртүрлі қатынасы туралы 

қорытынды жасауға болады. Бірақ қазіргі заманғы үрдіс биологиялық, психологиялық және 

әлеуметтік тәсілдерді біріктіру екенін атап өтуге болады. 

Аналықты зерттеудің биологиялық бағытының тағы бір түрі-салыстырмалы 

психологиялық зерттеулер. Осы бағытта шешілетін мәселелердің бірі "ана инстинкті". Бұл 

мәселедегі қиындық "инстинкт" және "ана инстинкті" терминдерінің жеткіліксіз сенімділігі 

болып табылады. Биологияда бұл терминдер ХХ ғасырдың ортасында қатты сынға ұшырады, 

бұл қазіргі биологияда іс жүзінде кездеспейтіндігіне, мінез-құлық үлгілері сияқты 

анықтамамен алмастырылуына әкелді. Салыстырмалы психологиялық зерттеулерде 

терминдер "инстинкт" және "ана инстинкті" әлі де қолданылады. Классикалық психология 

инстинкт пен тартымдылықты (психоаналитикалық мектептің дәстүрі) немесе инстинктивті 

мотивтерді (У.Макдауголл) анықтайды. В.А. Вагнер өз еңбектеріндегі ана инстинктінің 

эволюциясы мәселесімен айналысты. Ол жоғары жануарларда да, адамдарда да аналық 

инстинкті бірқатар факторлардың, соның ішінде таза физиологиялық құбылыстардың 

(нәрестені (баланы) сүтпен тамақтандыру) қоздырушысы ретінде қарастырды[2]. Болашақта 

салыстырмалы психологиялық зерттеулерде ана мен "ана инстинкті" мәселесі ана қарым-

қатынасының қалыптасуының биологиялық және әлеуметтік факторларын, ана мен бала 

байланысының баланың дамуына әсерін анықтау жолында дамыды (Дж. Боулби) және 

ананың әлеуметтік мінез-құлқына байланысты болады (Д.Штерн). 

Аналыққа биологиялық көзқарас аясында оның физиологиялық және 

психофизиологиялық аспектілерін зерттеу кеңінен ұсынылған. Бұл бағыттағы жұмыс 

ауқымы өте алуан түрлі. Әйелдің репродуктивті циклінің әртүрлі кезеңдерінің 

физиологиялық және психофизиологиялық ерекшеліктері, гормоналды реттеудің жыныстық 

мінез-құлыққа әсері, жүктілік пен лактация кезіндегі гормоналды фонның өзгеруі, 

гормоналды фонның ананың балаға деген сүйіспеншілігінің дамуымен байланысы 

зерттеледі. Жүктілік кезінде және бала туылғаннан кейін әйелдің ми қызметінің 

ерекшеліктері зерттеледі. Жүктілік кезіндегі әйелдердің психоэмоционалды жағдайының 

сипаттамаларының баланың дамуына әсері зерттеледі.  

Әлеуметтік бағыт ана болуды әйелдің әлеуметтік рөлдерінің бірі ретінде қарастырады. 

Ғалымдардың еңбектерінде ана болу тұжырымдама, жүктілік, босану, тамақтандыру 

сияқты ерекше процестермен биологиялық тұрғыдан анықталған терең инстинкт ретінде 

қарастырылады. Ол аналықты әйелдің балаға деген қамқорлығы мен сүйіспеншілігі арқылы 

ананың табиғи функциялары ретінде қарастырады.  Бұл бағыттағы зерттеулердің 

пайымдауынша, ана болу-әртүрлі дәуірлерде әртүрлі мазмұнмен толтырылған эволюциялық 

құбылыс болып табылады[3]. 

Э. Бадинтер әйелдердің үш негізгі әлеуметтік рөлін анықтайды: әйелі, анасы, еркін 

жүзеге асырылатын әйел. Бұл рөлдердің орындалуы өзара байланысты, бірақ дәуірдің 

ерекшеліктеріне байланысты олардың орындары ауысып отырады[1]. 

Отандық ғылымда мәдени-тарихи көзқараста ана болу тұжырымдамасы мәдени-тарихи 

дәстүрлермен байланыс арқылы мәдениетті қалыптастыру, дамыту, сақтау, жандандыру 

тетігі ретінде ұсынылған. Ана болу халықтың материалдық және рухани мәдениетімен, 

дәстүрлерімен тығыз байланысты деп саналады. Бұл тұрғыда мәдениет тәжірибені таратудың 
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бір түрі болып табылады, ал ана болу дәстүрмен қатар, мәдени құндылықтарды беру тетігі 

ретінде әрекет етеді. Ана болу "халық жинаған тәжірибені, оның бастан кешкен 

құндылықтарын, негізгі бағдарлары мен қарым-қатынас нормаларын бейнелейді. Ежелгі 

заманнан бері ана сүтімен бірге өз халқының салт-дәстүрлерін мүлтіксіз сақтау балалардың 

санасына сіңірілді" [4]. 

Осылайша, әлеуметтік зерттеулерде ана болу әйелдің әлеуметтік рөлдерінің бірі ретінде 

қарастырылады. Қоғамдық және мәдени нормалар мен құндылықтардың ананы іске асыру 

ерекшеліктеріне шешуші әсері бекітіледі[5].  

Психологиялық бағытта ана болу екі негізгі жағынан қарастырылады: әйелдің жеке 

саласының бөлігі ретінде және баланың дамуына жағдай жасау ретінде (Г.Филиппова). 

Әйелдің жыныстық және жас ерекшеліктерін, аналық көзқарастар мен үміттерді, ана рөліне 

қанағаттануды, аналық құзыреттілікті, баланың әртүрлі жас кезеңдеріндегі аналық 

позицияның ерекшеліктерін, баланың қалыпты дамуы үшін қажетті аналық қасиеттерді 

зерттейді. Ана мен бала қарым-қатынасының қалыптасуына әсер ететін фактор ретінде 

зерттеледі.  

Отандық ғылымда ана психологиясы аясында бірқатар онтогенетикалық кезеңдер 

ерекшеленеді: 

Бірінші кезең-анасымен өзара әрекеттесу. Құрсақішілік кезеңнен басталып, әйелдің 

бүкіл өмірін жалғастыра отырып, өз анасымен өзара әрекеттесу ана саласының 

қалыптасуының маңызды факторы болып табылады. Ана мен бала қарым-қатынасы 

психологиялық зерттеулердің тәуелсіз тақырыбы болып табылады. 

Екінші кезең-ойын әрекеті. Ойын іс-әрекетінде ана саласының кейбір компоненттерін 

нақтылау және дамыту орын алады, ананың рөлін бірінші рет "сынап көру" орын алады. 

Үшінші кезең-күтуші. Бұл кезеңнің мәні-балалық шақтағы сәбилермен байланыс және 

жас шектері бар-4,5 жастан бастап (рөлдік ойынның даму кезеңі) жыныстық жетілудің 

басталуына дейін. Осы жастағы нәрестелермен қарым-қатынас оң эмоционалды қатынасты 

қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Төртінші кезең-ана мен жыныс сфераларының мотивациялық негіздерін саралау.  

Бесінші кезең - өз баласымен өзара әрекеттесу. Бұл кезең барлық ана блоктарын дамыту 

үшін ең күрделі және маңызды сфералар бірқатар кезеңдерді қамтиды: жүктілікті 

анықтаудан және қозғалудың басталуынан бастап жаңа туған нәрестемен өзара әрекеттесуге 

дейін. 

Алтыншы кезең – бала жасынан кейінгі баламен қарым-қатынас, нәресте гестальт 

сипаттамалары [1]. 

Ана болу саласындағы қолданыстағы психологиялық зерттеулерді талдау екі негізгі 

тәсілдің бар екендігі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Бірінші тәсілде ана болу 

баланың дамуының шарты ретінде қарастырылады, ал анасы дамудың "ортасы" ретінде 

ұсынылады. Екінші бағыт аналықты дамудың белгілі бір кезеңдерінен өтетін көпжақты 

әсерге ұшыраған әйелдің жеке саласының бөлігі ретінде қарастырумен сипатталады. 

Қазіргі заманғы зерттеулер көрсеткендей, аналық қарым - қатынас ана мен баланың 

өзара әрекеттесуінің қалыптасуы мен жүзеге асырылуында шешуші фактор болып табылады 

және ананың барлық мінез-құлқының негізі болып табылады, осылайша баланың жеке 

типологиялық және жеке ерекшеліктері қалыптасатын ерекше даму жағдайын жасайды. 
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Аңдатпа. Қоғамдағы қазіргі кездегі жаңаша өзгерістер, экономиканы дамытудағы жаңа 

стратегиялық бағдарламалар білім беруге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті. Әлемнің 

жетекші елдерінің көпшілігі білім беру жүйесін білім берудің мақсатын, мазмұны мен 

технологияларын оның нәтижесіне қарап бағалайтын болды. Қазақстанның білім беру 

саласындағы жүйелі өзгерістер әлемдік деңгейдегі болып жатқан жаңашыл бастамалармен 

үндесіп отыр.Мақалада бағалау процесінде жаңа өлшемдік әдістемелік жүйелерді қолдану 

мәселесі сөз болады. 

Түйіндеме сөздер: бағалау процесі, жаңа өлшемдік жүйе, білім сапасы, кәсіби білім. 

Аннотация Современные изменения в обществе, новые стратегические программы 

развития экономики кардинально изменили требования к образованию. Большинство 

ведущих стран мира оценивали систему образования исходя из целей, содержания и 

технологий образования, исходя из его результатов. Системные изменения в сфере 

образования Казахстана перекликаются с новаторскими инициативами мирового уровня. В 

статье речь пойдет о проблеме применения новых измерительных методических систем в 

процессе оценки. 

Ключевые слова: процесс оценки, новая размерная система, качество знаний, 

профессиональное образование. 

Annotation Modern changes in society, new strategic economic development programs have 

radically changed the requirements for education. Most of the leading countries of the world 

evaluated the education system based on the goals, content and technologies of education, based on 

its results. Systemic changes in the field of education in Kazakhstan echo innovative world-class 

initiatives. The article will focus on the problem of using new measuring methodological systems in 

the evaluation process. 

 Key words: the evaluation process, the new dimensional system, the quality of knowledge, 

vocational education. 

 

Қоғамдағы қазіргі кездегі жаңаша өзгерістер, экономиканы дамытудағы жаңа 

стратегиялық бағдарламалар, қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды 

дамуы білім беруге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті. Әлемнің жетекші елдерінің 

көпшілігі білім беру жүйесін білім берудің мақсатын, мазмұны мен технологияларын оның 

нәтижесіне қарап бағалайтын болды. Білім берудің қазіргі негізгі мақсаты білім алып, білік 

пен дағды машыққа қол жеткізу ғана емес, солардың негізінде дербес, әлеуметтік және 

кәсіби біліктілікке – ақпаратты өзі іздеп табу, талдау және ұтымды пайдалану, жылдам 

қарқында өзгеріп жатқан бүгінгі дүниеде лайықты өмір сүру және жұмыс істеу болып 

табылады.  
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ХХІ ғасырда қоғам мен мемлекет дамуының ең басты тетігі білім болып табылатыны 

мойындалды, оған ғасырлар тоғысында білімді халықаралық деңгейде дамытудың 

бағыттарына арналған реформалардың, соның ішінде Болон үрдісінің қарқынды дамуы дәлел 

[1].  

Қазақстанның білім беру саласындағы жүйелі өзгерістер әлемдік деңгейдегі болып 

жатқан жаңашыл бастамалармен үндесіп отыр. Білім мемлекеттің интеллектуалдық және 

рухани ресурстарының сарқылмас бұлағы ретінде адамзат капиталының сапасын арттыруда 

басты рөл атқаратыны белгілі. Мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік жетістіктері ең 

алдымен, олардың білім жүйесімен, адамзаттарының білім деңгейімен анықталады.  

Ғылым мен техниканың жедел дамыған, мәліметтер ағыны күшейген ХХІ ғасырда жан-

жақты дамыған шығармашыл және тұлғаны қалыптастыру мектептің басты міндетті болып 

отыр [2]. 

Қазақстан Республикасында соңғы жылдарда білім беру саласындағы жүргізіліп жатқан 

реформалар еліміздегі білім беру сапасының әлемдік деңгейге сәйкес келуін қамтамасыз ету, 

сол арқылы әлемдік сұранысқа жауап бере алатын мамандарды даярлау және бәсекеге 

қабілетті білім мен мәдениет беру болып табылады [3]. 

Елімізде осы өзекті, әрі ғаламдық міндетті шешу үшін бірнеше нормативті құжаттар 

қабылданды. «Қазақстан Республикасының білім туралы заңы», «Қазақстан 

Республикасында үздіксіз педагогикалық білім беру тұжырымдамасы» т.б. нормативті 

құжаттар негізінде білім берудің жаңа сапалық деңгейіне көтерілу тек білім мазмұнын 

анықтаумен ғана емес, білімнің сапалығын бағалау жүйесіне де өзгеріс енгізу қажеттігін 

көрсетеді [4, 5]. Дамыған елдердің тәжірибесі көрсетіп отырғандай, ұлттық мемлекеттің 

гүлденуі негізгі шешуші үш фактордан  тұрады.  Олар: 

1. Жаңа  ғылыми  жаңалықтарды  игеруі. 

2. Білімнің деңгейін көтеруі. 

3. Мамандардың кәсіби білімі мен білігі. 

Қай мемлекет болсын әлемдік үрдістерден тыс қала алмайды, жалпы ғаламдық даму 

заңдылықтарына бағынуға мәжбүр болады, себебі, ешбір мемлекеттің жабық күйде өмір 

сүруі мүмкін емес. Өркениет дамуынан кенже қалмау үшін жаңа өзгерістер қажет-ақ. 

Осыған орай, қазіргі  кезеңде Қазақстан Республикасының да білім беру жүйесі «үлкен 

өзгерістер» үстінде тұр. Қазақстанның 1997 жылы Лиссабонда Еуропа қауымдастығы мен 

ЮНЕСКО жоғары білім туралы конвенциясына қосылуы бүкілдүниежүзілік білім кеңістігіне 

кіруін қамтамасыз етумен қатар оған жоғары талаптар да қойды. Берілген мәліметтерге 

сәйкес, Қазақстан жоғары мектебінің алдында осы мәселелерді шешу жолдарын қарастыру, 

оның теориялық-әдіснамалық негіздерін жасау, практикалық жолдарын көрсету сияқты 

жұмыстар қарқынды жүргізілуде [6]. 

1999 жылғы  Болон декларациясынан бастап бүкіл Еуропа елдерінде оқу, білім беру 

үрдісін нарық қатынастарына бейімдей отырып, бір жүйеге келтіруге бетбұрды. Қазақстан 

Республикасының бұл декларация принциптерін қабылдауына байланысты елдегі білім беру 

үрдісі осы жүйеге қарай бейімделуде. Осыған байланысты, мемлекеттік деңгейде көптеген 

құжаттар қабылданды. Оған білім берудің көп сатылы концепциясын, оқыту үрдісіне 

кредиттік жүйені, жалпы орта білім беру жүйесіне 12 жылдық білім беру жүйесін, жалпы 

білім беру стандартына сәйкес ұлттық бірыңғай тест қабылдауды  жатқызуға болады. Ал, 

жоғары мектептерде жоғары кәсіби білім беру саласында үш сатылы үлгіні (бакалавриат – 

магистратура – докторантура) кредиттік жүйеге негіздеп оқытуға және барлық білім сапасын 

ИСО – 9001:2000 талаптарына сәйкестендіру жұмыстарын, т.б. атауға болады. 

Қысқасы, оқушы білімін бағалауда талаптар күшеюде. Міне, осы жерде бұрынғы 

жұмыс істеу тәсіліне, бағдарламаларға үйреніп қалған оқытушылар «бұл өзгерістерге даяр 

ма?», «келешекте оқытушы өзіне қандай талаптар қоюы керек?» деген сұрақтар туындайды. 

Оқытудың жаңа педагогикалық технологиясын пайдалану, кредиттік жүйеге көшу, 12 

жылдық оқыту жүйесіне көшуге дайындық, халықаралық ИСО-9001:2000 стандарттарына 
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сәйкес білім мазмұнын анықтау, TIMS, PISA бағдарламалар бойынша білім сапасын 

бағалаудың жаңа жүйелерін қолдану мүмкіндіктерін зерттеу т.б. мәселелер қолға алынуда. 

Бұл мәселе бойынша Қазақстанда көптеген педагог-ғалымдар зерттеу жұмыстарын жүргізіп, 

олардың нәтижелерін оқу тәрбие процесінде еңгізуде. Атап айтқанда Ж.Қараев, 

М.Жанпейісова, М.Жадрина, Ж.Қобдикова, т.б. ғалымдар білім сапасын бағалаудың көп 

деңгейлі түрлерімен қоса білім беру мазмұнын дифференсациялау арқылы комплексті 

сатылап бағалау жүйесін енгізу қажеттігін қолдайды. Қазақ білім академиясының педагог-

ғалымдары білім сапасын бағалаудың соңғы нәтижеге бағдарлануын сапалы бағалауға 

жатады деп есептеледі (М.Жадрина, Н.Оразақынова, т.б.). 

Елімізде білім беру сапасын бағалауда көптеген қиыншылықтар мен кемшіліктер жиі 

кездесетіні Н.Хмель, А.Сейтешов, Г.Уманов, Т.Сабыров, т.б. еңбектерінде айтылған. Онда 

білім сапасын бағалаудың көп деңгейлі жүйесіне көшу, оның дидактикалық шарттарын 

анықтау арқылы көрсетілген. Осындай көзқараста Республикалық білім жетілдіру 

институтының ғалымдары (Ж.Кобдикова, Г.Жайтапова, т.б.) білім сапасын бағалаудың 

әдістемелік жүйесін жетілдіру қажеттігін, ол үшін жаңа педагогикалық технология  негізінде 

оқу тәрбие процесін технологизациялау қажеттігін күн тәртібіне қояды.  

Мәселен, бұрынғы оқулықтар мен бағдарламаларда ұлттардың өзіне тән ерекшеліктері 

ескерілмей, оқыту мен тәрбие үрдісі орталықтан басқарылды. Соның нәтижесінде ұлттық 

сана мен мәдени құндылықтарға нұқсан келтірілді, өз ана тілін ұмытқан ұрпақ пайда болды. 

Бүгінде оның орнын толтыру оңай шаруа емес. Сондықтан да жаңа заман ұстазы халық 

педагогикасының озық тәжірибелерін оқып үйреніп, осы заман талаптарына жауап бере 

алатын ғылыми педагогикалық негіздерді жете меңгеруі тиіс. Қазір Қазақстан 

Республикасында әлемдік білім беру кеңістігіне ену мақсатында білім реформалары жүзеге 

асырылуда, жаңа білімдік стандарттар қабылдануда. Аталған шаралар жаңа формация 

педагогына қойылатын философиялық парадигмалар негізінде құрылуда. Сондықтан білім 

беру сапасын арттыру мен оның нәтижелілігін бағалаудың жаңа өлшемдік жүйелерін 

анықтау қажет болып  отыр. Сонымен бірге, еліміздің педагог- ғалымдары көп деңгейлі 

оқыту мен көп деңгейлі бағалау жүйесінің тиімділігін көрсету арқылы білім сапасын 

бағалаудың жаңа үлгілерін сынақтардан өткізуде. Альтернативті вариант ретінде 

М.Жадрина, Ж.Қараев, Ж.Кобдикова, А.Жайтапова, т.б. ғалымдар оқыту үрдісін әдістемелік 

жағынан қамтамасыз етуді жетілдірудің басты шарты білім беруді көп деңгейлі бағалау 

қажеттілігіне тәуелді болады деп, оқыту үрдісін басқарудың және оның нәтижесін сапалы 

етудің жаңа өлшемдік жүйесін ұсынады. 
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Түйіндеме. Жұмыста қолданбалы математика және статистика бағытының 

студенттеріне арналған «Экономикадағы тиімділеу әдістері» курсын жүзеге асыруда 

ақпараттық технологияларды қолдану әдістемесі сипатталған. 

Негізгі сөздер: әдістеме; ақпараттық технологиялар; тиімділеу әдістері; құзыреттер; 

математикалық модель; сызықтық бағдарламалау. 

Резюме. В работе описана методика применения информационных технологий при 

реализации курса «Методы оптимизации в экономике» для студентов направления 

прикладной математики и статистики. 

Ключевые слова: методология; информационные технологии; методы оптимизации; 

компетенции; математическая модель; линейное программирование. 

Resume. The paper describes the methodology of using information technology in the 

implementation of the course "Optimization methods in economics" for students of applied 

mathematics and statistics. 

Keywords: methodology; information technologies; optimization methods; competencies; 

mathematical model; linear programming. 

 

Экономикадағы тиімділеу есептері «Математика және статистика» білім беру 

бағдарламасының студенттеріне математикалық білім беру мазмұнының маңызды бөлігі 

болып табылады. Олар оқушылардың логикалық ойлауын, сонымен қатар математикалық 

мәдениетін қалыптастыруға және дамытуға ықпал етеді. Тиімділеу есептерін шешу кезінде 

жай ғана формулаларды қолдану жеткіліксіз, заңдылықтарды түсіну, объектінің жалпы 

қасиеттеріне негізделген нақты жағдайларды талдай білу қажет [1]. 

Профильдік деңгей тапсырмаларының ішінде графикалық әдіспен тиімділеу есептері 

сызықтық, сызықтық емес, бүтін, квадраттық программалау есептерінде берілген. Бұл 

тапсырмаларды орындаудағы негізгі мәселе графикалық шешу әдісін білмеу болып 

табылады [2]. Сондықтан мұндай тапсырмаларды шешуді мақсатты түрде үйрету керек екені 

анық. 

Бұл әдістің нысаналылығы оның теңдеулер мен теңсіздіктердің неғұрлым рационалды 

шешімін беруінде. Білімгерлерді тиімділеу есептерін шешуге білікті дайындау үшін 

мұғалімнің өзі мұндай есептерді шешудің әдістерін, дағдыларын және тәсілдерін жетік білуі 

керек. Сонымен қатар, шешімнің көрінуін қамтамасыз ету үшін бағдарламалық жасақтама 

қоршамдарын, Интернет ресурстарын және компьютерлік орталарды білу және қолдана алу 
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тиімді. Білімгерлерді тиімділеу есептерін шешуге үйретуде ең тиімдісі GeoGebra 

бағдарламалық құралы, Desmos графикалық калькуляторы және Excel электрондық кестесі 

болып табылады . 

GeoGebra – бұл маңызды математикалық, атап айтқанда кестелік, алгебралық және 

геометриялық көріністерді біріктіретін бағдарламалық орта. Ол динамикалық құрылымға ие 

және тиімділеу мәселелерінің әртүрлі түрлерін шешу үшін әртүрлі жағдайларды жасауға 

мүмкіндік береді. Мұндай тапсырмаларды орындау кезінде функция графиктерін құру және 

зерттеу өте жиі қажет. GeoGebra платформасы студенттерге есептің дұрыс шешілуін 

бақылауға мүмкіндік береді. Тиімділеу есебін шешу кезінде: 1) бастапқыда есептің шарты 

графикалық түрде модельденеді; 2) мәселенің  оңтайлы шешімін табу үшін бағдарламаның 

анимациялық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, зерттеледі [3]. 

GeoGebra компьютерлік ортасын қолдану мүмкіндіктерін оның анимациялық 

мүмкіндіктерін ескере отырып, сызықтық бағдарламалаудың қолданбалы экономикалық 

есебінің мысалында қарастырайық. 

Ресурстарды пайдалану мәселесі [4]. Өнімдердің екі түрін, 𝑃1 және 𝑃2, өндіру үшін 

шикізаттың төрт түрі – 𝑆1, 𝑆2, 𝑆3, 𝑆4 – қолданылады. Шикізат қоры, өнім бірлігін өндіруге 

жұмсалған шикізат бірлігінің саны 1-кестеде (шартты сандар) көрсетілген: 

1-кесте 

Шикізат түрі Шикізат қоры 
Өнім бірлігін өндіруге жұмсалған шикізат 

бірлігінің саны 

𝑃1 𝑃2 

𝑆1 18 1 3 

𝑆2 16 2 1 

𝑆3 5 - 1 

𝑆4 21 3 - 

𝑃1 және 𝑃2 өнім бірлігінен алынған пайда сәйкесінше 3 және 2 мың теңгені құрайды. Оны 

сатудан түсетін пайда максималды болатын өнім өндіру жоспарын жасау қажет. 

Шешуі: Есептің математикалық моделін құрастырайық, ол үшін 𝑃1 және 𝑃2 өндіріс 

бірліктерінің санын сәйкесінше 𝑥1 және 𝑥2 деп белгілейміз. Содан кейін біз келесі 

математикалық модельді аламыз (шектеулер жүйесі және мақсаттық функция): 

 
Келесі қадамымыз – Декарттық координаталар жүйесінде шектеулер жүйесінің 

бірінші теңсіздігіне сәйкес келетін 𝑥1 + 3𝑥2 = 18 түзуін салу (𝑥1 - абсцисса, 𝑥2 - ордината). 

GeoGebra ортасында графикті құру үшін енгізу жолына теңдеуді келесі түрде енгізу керек: 𝑥 

+ 3𝑦 = 18 (1-сурет). 
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1-сурет. 𝑥 + 3𝑦 = 18 түзуінің графигі. 

Сол сияқты шектеулер жүйесінің теңсіздіктеріне сәйкес келетін түзулердің басқа 

графиктері салынады (2-сурет). 

 
2-сурет. 𝑥 + 3𝑦 = 18, 2 𝑥 + 𝑦 = 16, 3 𝑥 = 21, 𝑦 = 5 түзулерінің графиктері. 

𝑥 ≥ 0, 𝑦 ≥ 0 екендігін ескере отырып, шектеулер жүйесінің графикалық шешімін 

қарастырсақ, шешім көпбұрышын аламыз (3-4-сурет). 
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3-сурет. 

немесе 

 
4-сурет. 

Енді біз мақсатты функция (өнім сатудан түскен пайда) максималды мән алатын 

нүктені (немесе нүктелер жиынтығын) табуымыз керек. Ол үшін n = (3, 2) деңгей сызығының 
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нормалін және осы сызықтардың бірін саламыз, мысалы, 3𝑥1 + 2𝑥2 = 0 (5-сурет). Егер 0-дің 

орнына параметр енгізсек, мысалы, 3𝑥1 + 2𝑥2 = 𝑐𝑓, онда оның мәнін өзгерту арқылы қажетті 

қиылысу нүктесін табуға болады (6-сурет). 

 
5-сурет.  

6-суретте табылған шешім түріндегі динамикалық сызба көрсетілген: мақсатты 

функциясы С(6; 4) нүктесінде максимумға жетеді және 26 а.б. мәнін қабылдайды. 

 
6-сурет. 

Көріп отырғанымыздай, сызбада көрсетілген шешім көпбұрышының дөңестігі 

оптималды шешім төбелердің бірінде орналасқанын дәлелдеуге мүмкіндік береді. Сондықтан 

көпбұрыштың төбелерін сұрыптау арқылы шешімін іздеу керек. Сонымен қатар 

студенттермен есептің шешімін сұрыптау арқылы табу мәселесін талқылау керек: 

кезеңдердің саны және жалғыз шешімнің болуы немесе оның мүлдем болмауы мүмкіндігі. 

Дегенмен, кейбір жағдайларда сұрыптау үлкен де қиын есептеулерге әкелуі мүмкін. 

Сондықтан шешімі бар болса, GeoGebra динамикалық геометриялық ортасының 
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мүмкіндіктерін пайдалану арқылы есептеулерді жылдамдатуға болады. Студенттермен бір 

мәселені егжей-тегжейлі талдағаннан кейін олар ұқсас есептерді өз бетінше шеше алады. 

Осылайша, салыстырмалы түрде қысқа мерзімде студенттермен бірлесе отырып, 

экономикалық мазмұндағы математикалық есептерді шығару жолдарын үйренуге мүмкіндік 

бар. Сонымен қатар, GeoGebra ортасының динамикалық геометриясын дұрыс қолданылса, 

есептерді шешу процесі жеделдетіледі және студенттер үшін қызықты болады. 

GeoGebra бағдарламалық ортасы тиімділеу есептерін шешудің графикалық әдісін көрнекі 

түрде ұсынуға және осы типтегі тапсырмалармен жұмысты жеңілдетуге мүмкіндік береді. 

Дегенмен, бағдарлама тиімділеу есептерінің шешімін алмастырмауы керек, тек материалды 

талдауға және шешімнің дұрыстығына көз жеткізуге көмектесуі керек. Бұл ортада 

графиктерді оңай өзгертуге және шешімнің санына параметрдің әсері туралы өз бетінше 

қорытынды жасауға болады. GeoGebra талдау және синтездеу қабілетін дамытуға ықпал 

етеді. Бағдарлама арқылы жасалған графикалық иллюстрациялар студенттерге элементар 

функциялардың графиктерін және оларды түрлендіру туралы білімдерін бекітуге мүмкіндік 

береді, бұл әрі қарай жұмыс істеу үшін жақсы негіз болып табылады. 

Тиімділеу есептерін шешу үшін басқа компьютерлік математикалық жүйелерді де қолдануға 

болады, олардың ең қарапайым өкілі MS Excel электрондық кестесі болып табылады. Бұл 

электрондық кесте әртүрлі түрдегі есептеулерді орындауға мүмкіндік беретін көрнекі орта 

болып табылады. Тиімділеудің осы немесе басқа мәселелерін шешуде студент сенімді 

нәтижелерді қамтамасыз ететін деректерді ұйымдастырудың әртүрлі формаларында әртүрлі 

модельдерді пайдаланады. 

MS Excel функцияларында мәліметтерді сандық талдауға арналған дамыған аппарат бар, ол 

көптеген белгісіз және шектеулері бар сызықтық және сызықтық емес бағдарламалаудың 

күрделі есептерін шешуге мүмкіндік береді, бұл оны тиімділеу есептерін шешу үшін өте 

ыңғайлы құрал етеді. 

MS Excel-де әртүрлі тиімділеу мәселелерін шешу үшін шешімді іздеу құралы бар. Бұл 

пәрмен құралдар мәзірінде орналасқан. Егер пәрмен табылмаса, бұл шешуші қондырмасы 

жүктелмегенін білдіреді. Жүктеу үшін құралдар мәзірінен қондырмаларды таңдаңыз. 

Тілқатысу терезесінің тізімінен шешімді іздеу таңдалады және құсбелгі қойылады. Шешуші 

қондырмасы тізімде болмаса, MS Excel орнатушысы іске қосылады. 

Объектіні құру мәселесі (сызықсыз программалау мәселесі) [5]. Салынған нысаннан барлық 

тұрғын үйлерге дейінгі қашықтықтардың қосындысы ең төменгі мән болады деп есептей 

отырып, мектепті шағын ауданның барлық тұрғындарына ыңғайлы жерде салу талап етіледі. 

Бұл мән MS Excel ортасының функцияларын пайдаланып анықталуы керек мақсат 

функциясы болып табылады. 

Шешуі: Есептің математикалық тұжырымы үшін төрт координатаның (хi,уi) түріндегі 

таңбасын енгізу керек, мұндағы iЄ→{1,2,3,4}, онда декарттық координаталар жүйесін 

пайдалана отырып, түпнұсқа үйлер мен мектеп ұшақтағы бөлек нүктелерді білдіреді. Сонда 

мектеп салу мәселесінің математикалық тұжырымын келесі түрде жазуға болады: 

𝑓(𝑥, 𝑦) = ∑ √(𝑥 − 𝑥𝑖)2 + (𝑦 − 𝑦𝑖)2 → min
𝑥,𝑦∈𝑅

,4
𝑖=1  мұндағы R – x және y үшін мәндер облысы. 
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7-сурет. 

G12 ұяшығы мақсатты функциясының мәнін қамтиды. 

Оны есептеу формуласы: =SUM(B7:B10). 

Формула B7 ұяшығына енгізіледі: 

=ROOT(($B$12-B2)^2+($D$12-D2)^2). 

Мәселені одан әрі шешу үшін шешімді іздеу шеберіне қоңырау шалу керек, ол үшін негізгі 

мәзірдің Сервис - Шешімді іздеу операциясын орындау керек (Cурет 8). 

 
8-сурет. 

Мақсатты ұяшықты орнату деп аталатын өріске ұяшықтың абсолютті адресін енгізіңіз $F$12 

- мақсат функциясының мәні, ал өзгерту ұяшықтары деп аталатын өріске $B$12;$D$12 

ұяшықтардың абсолютті мекенжайын енгізіңіз (Cурет 8). 

Шектеулі өрістерді бос қалдыруға болады, өйткені мақсат функциясы рұқсат етілген 

мәндердің барлық жиынында дөңес. Шешімді іздеу параметрлерін өзгеріссіз қалдыруға 

болады (Cурет 9). Шешімді іздеу параметрлері әрбір жағдайда бөлек көрсетіледі. 
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9-сурет. 

Графикалық кескінмен бірге мектеп салу тапсырмасының нәтижесі 10-суретте көрсетілген. 

 
10-сурет. 

Мәселені шешу үшін MS Excel бағдарламасын пайдаланудың артықшылығы осы мысалда 

анық көрсетілген. 

MS EXCEL, GeoGebra оңтайлы шешімдерді алу үшін жылдам есептеулерді орындауға 

арналған қуатты құралдар болып табылады. Қолда бар ресурстарды тиімді пайдалану 

мүмкіндігі кез келген саладағы бәсекелестік артықшылықтың шешуші факторларының бірі 

болып табылады. Қолданбалы математика және статистика түлектері осы дағдыларға ие 

болуы керек. Жаңа әдістерді іздеу және жеке оңтайландыру мәселелерін шешу 

алгоритмдерін әзірлеу қолданбалы математика мен статистиканың маңызды саласы болып 

қала береді. 
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Аңдатпа. Ақпараттық технологиялар математиканы оқыту құралдарының ішінде 

ежелден маңызды орын алады. Мультимедиялық презентацияларды, сынақ қабықшаларын, 

электронды оқулықтарды, функцияларды немесе геометриялық объектілерді салуға арналған 

арнайы бағдарламаларды пайдалану математикадағы оқу үрдісінің құрамдас бөлігіне 

айналды. Ақпараттық технологиялардың тұрақты дамуы осы мақалада талқыланатын оқу 

үрдісінде оларды пайдаланудың басқа нұсқаларын ұсынады. Интерактивті жаттығуларды, 

мобильді құрылғыларды, интерактивті онлайн тақталарды, ақыл-ой картасын құру 

қызметтерін, микроблогтарды, толықтырылған шындыққа негізделген қосымшаларды 

пайдалану математиканы оқыту үрдісіне инновациялық тәсілдерді енгізуге мүмкіндік береді. 

Бұл мақалада осы мүмкіндіктерді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін қолданбалы 

бағдарламалардың талдауы берілген, оларды оқу үрдісінде қолдану бағыттары 

қарастырылған және студенттердң танымдық белсенділігі мен қызығушылығын арттыру 

мақсатында математиканы оқыту үрдісінде пайдалану бойынша нұсқаулар берілген. Сондай-

ақ жалпы оқу үрдісінің тиімділігі берілген. 

Тірек сөздер: математиканы оқыту, оқытудағы инновациялық технологиялар, 

оқытудағы ақпараттық технологиялар, оқытудағы онлайн қызметтері, онлайн тақталар, 

математиканы оқытудағы толықтырылған шындық, ақыл-ой картасы, микроблог. 

Резюме. Среди средств обучения математике информационные технологии давно 

заняли свое важное место. Использование мультимедийных презентаций, тестовых оболочек, 

электронных учебников, специализированных программ для построения графиков функций 

или геометрических объектов стало неотъемлемой частью процесса обучения математике. 

Постоянное развитие информационных технологий предлагает и другие варианты их 

использования в учебном процессе, рассматриваемые в данной статье. Применение 

http://www.grani.vspu.ru/
https://mathmetods.ucoz.com/
mailto:boleyeval@gmail.com
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интерактивных упражнений, мобильных устройств, интерактивных  онлайн-досок, сервисов для 

создания ментальных карт, микроблогинга, приложений на базе дополненной реальности 

позволяют реализовать инновационные подходы к процессу обучения математике. В данной 

статье представлен анализ приложений, позволяющих осуществить данные возможности,     

рассмотрены направления их применения в образовательном процессе и даны методические 

указания по их использованию в процессе обучения математике с целью повышения 

познавательной активности и интереса учащихся, а также эффективности процесса обучения в 

целом. 

Ключевые слова: обучение математике, инновационные технологии в обучении, 

информационные технологии в обучении, онлайн-сервисы в обучении, онлайн-доски, 

дополненная реальность в обучении математике, ментальные карты, микроблогинг. 

Summary. Among the means of teaching mathematics, information technology has 

occupied its important place for a long time. The use of multimedia presentations, test shells, 

electronic textbooks, and specialized programs for graphing functions or geometric objects has 

become an integral part of the process of teaching mathematics. The constant development of 

information technology offers other options for their use in the educational process, discussed in 

this article. The use of interactive exercises, mobile devices, interactive whiteboards, services for 

creating mental maps, micro-blogging, applications based on augmented reality allows 

implementing innovative approaches to the process of math teaching. This article analyzes the 

applications that allow these opportunities to be implemented, the directions of their application in 

the educational process are considered, and guidelines for their use in the process of teaching 

mathematics are given in order to increase the cognitive activity and interest of students, as well as 

the effectiveness of the learning process as a whole. 

Keywоrds: training of mathematics, innovative technologies in training, information 

technologies in training, online services in training, online boards, augmented reality in the training 

of mathematics, mental maps, micro-blogging. 

 

Қазіргі қоғам ақпараттық технологиялар күнделікті өмір мен кәсіби қызметтің 

ажырамас бөлігіне айналу кезеңінде. Бұл ретте білім беру жүйесі де шет қалмайды, өйткені 

азаматтарымыздың цифрлық экономикаға көшуге қаншалықты дайын болатыны соған 

байланысты. 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында жекелеген пәндерді, оның 

ішінде виртуалды және толықтырылған шындық негізінде жұмыс істейтіндерді оқыту 

үдерісіне заманауи технологияларды енгізу жоспарлануда, бұл салада заманауи 

технологиялар тиісті құзыреттері бар жоғары білікті кадрларды даярлауға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, ақпараттық технологиялар саласындағы заманауи әзірлемелерді пайдалану 

үздіксіз білім беру жүйесінде белгілі бір пәндерді оқыту үрдісін белсендіруге, мектептен 

жоғары оқу орнына дейін және одан кейінгі білім деңгейлерін тұтас құруға мүмкіндік береді.  

«Математика» пәні оқу үрдісінде ақпараттық технологияларды пайдалануға үлкен 

мүмкіндіктер береді. Оларды оқу үрдісінің әртүрлі кезеңдерінде де (жаңа материалды 

меңгеруде, бұрын меңгерілген бекіту және жүйелеуде, білім мен үйренген іс-әрекет 

тәсілдерін бақылауда, материалды жалпылауда және қайталауда да), сабақтың әртүрлі 

кезеңдерінде де (білімді жаңарту, таныстыру кезінде) жаңа материал және т.б. әрине, оқу 

үрдісінің құрамдас бөлігі болып табылатын сыныптан тыс жұмыстарда қолдануға болады. 

Математика оқытушыларының жұмыс тәжірибесін талдау математиканы оқыту 

үрдісінде дәстүрлі түрде қолданылатын ақпараттық технологияның негізгі құралдарын бөліп 

көрсетуге мүмкіндік берді. Оларға мыналар жатады: 

- теориялық материалды оқып-үйрену және оны бірінші рет бекіту кезінде жиі 

жүретін мультимедиялық презентациялар; 

- кірістірілген бейнероликтері бар электронды оқулықтар, тест сұрақтары және өзін-

өзі бақылауға арналған сұрақтар; 
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- алгебраны оқыту үрдісінде қолданылатын программалар-плоттерлер; 

- геометрияны оқытуда қолданылатын виртуалды; 

- сынақ орталары. 

Ақпараттық технологиялардың қазіргі қарқынды дамуы, оның ішінде оқу үрдісінде 

табысты пайдалануға болатыны осы тізімді айтарлықтай жаңартады. Ақпараттық 

технологияның заманауи құралдары әр түрлі көздерден дайын ақпаратты алуды ғана емес, 

сонымен қатар өз бетінше қорытынды жасау және нәтиже алу үшін ақпаратты жинауға және 

талдауға мүмкіндік береді, бұл мұғалімдердің алдында тұрған міндеттерге, Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік білім беру стандартын енгізуге сәйкес келеді. 

Математика оқытушыларымен әңгімелесу олардың көпшілігінің оқу үрдісіне 

заманауи ақпараттық технологияларды енгізуге дайын екендігін көрсетті, бірақ бұл үрдіске 

келесі қиындықтар кедергі келтіреді: 

- қажетті материалдық-техникалық қамтамасыз етудің болмауы, мектептерде қажетті 

құрал-жабдықтардың (негізінен информатика кабинеттері жабдықталған) әрқашан бола 

бермейді немесе оқу үрдісінде қолданылатын құрал-жабдықтар ақпараттық 

технологиялардың бар мүмкіндіктерін іске асыруға мүмкіндік бермейді; 

- педагогтардың (әсіресе орта және одан жоғары) заманауи ақпараттық 

технологияларды пайдалану бойынша қажетті даярлығының болмауы; 

- ақпараттық технологияларды қолданудың инновациялық тәсілдерінің әдістемелік 

өңделуінің жеткіліксіздігі, ал оқу материалдарын өз бетінше дайындау мен өңдеу мұғалімде 

жиі бола бермейтін өте үлкен уақытты қажет етеді. 

Қазақстандық білім беруде ақпараттық технологияның жаңа құралдарының пайда 

болуы, әлеуметтік-экономикалық жаңалықтарға, жалпы білім беретін оқу орындарының 

нарықтық қатынастарға енуіне, оқу пәндерінің құрамы мен көлемінің жүйелі түрде өзгеруіне, 

сондай-ақ білім беру пәндерінің рөлінің өзгеруіне байланысты. мұғалім, пәнді оқыту үрдісін 

ұйымдастырудың жаңа тәсілдерін талап етеді. 

Осыған байланысты ақпараттық технологиялардың заманауи мүмкіндіктерін зерделеу 

және оларды мектепте, содан кейін орта арнаулы және жоғары оқу орындарында 

математиканы оқыту үрдісінде қолдану бойынша әдістемелік нұсқауларды әзірлеу 

қажеттілігінен тұратын мәселе туындайды. 

Бұл мәселені шешу оқыту үрдісіне инновациялық технологияларды енгізу туралы 

айтуға мүмкіндік береді: оқытушылар мен студенттердің өзара әрекеттесуінің жаңа тәсілдері 

мен әдістерін пайдалану, нәтижеге тиімді қол жеткізуді қамтамасыз ету педагогикалық 

қызмет [1]. 

Мақаланың мақсаты – онлайн сервистер, мобильді құрылғылар және т.б. негізінде 

жұмыс істейтін заманауи ақпараттық технология құралдарын талдау және оларды 

математиканы оқыту үдерісіне инновациялық тәсілдерді енгізуде пайдалану бойынша 

әдістемелік нұсқаулар әзірлеу. 

Білім беру саласындағы инновацияларды әртүрлі жағдайлармен, соның ішінде 

ақпараттық технологияларды қолданумен байланыстыруға болады. Интернеттің 

мүмкіндіктерін арттыруды ескере отырып, білім беру жүйесіндегі ақпараттық 

технологияларды студенттердің білімін кеңейту үшін пайдалану мақсатында ақпаратты 

үздіксіз қабылдауды және өңдеуді қамтамасыз ететін жаһандық желінің техникалық 

құралдары мен мүмкіндіктерінің жиынтығы түсініледі.  

Инновациялық ақпараттық технологиялар – бұл жалпы ақпаратты жеке білім мен 

дағдыға айналдыруға көмектесетін ақпараттық технологиялар мен интерактивті жабдықты 

пайдалана отырып, оқытушы мен студенттердің өзара әрекеттесу құралдары мен әдістерінің 

жиынтығын пайдалануға бағытталған оқыту мен оқу әдістері [2]. 

Инновациялық ақпараттық технологияларды қарастыра отырып, оқу іс-әрекетіндегі 

инновациялардың келесі түрлерін анықталынған: ақпаратты ұсынудың гипермәтіндік 

технологиялары; интерактивті жабдықты (электрондық тақтаны) пайдалану; 
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презентацияларды құру және көрсету; қашықтықтан білім беру технологияларын, 

бейнеконференцияларды қолдану; интерактивті оқу кешендерін дамыту [2]. 

Сонымен, математиканы оқытуда ақпараттық технологияларды қолданудағы 

инновациялық тәсілдер деп біз оқу үрдісіне барлық қатысушылардың интерактивтілігін, 

қашықтығын, ұтқырлығын қамтамасыз ететін компьютерлік бағдарламаларды, арнайы 

қосымшаларды және интернет ресурстарын пайдалануды түсінеміз. 

Білім беру үрдісіне қатысушылардың өзара әрекеттесуін ұйымдастырудың жаңа 

тәсілдеріне интернеттегі әртүрлі онлайн қызметтерді, интерактивті онлайн тақталарды, 

әртүрлі ақпараттарды біріктіру мүмкіндігі бар білім беру платформаларын және т.б. Бұл 

бірнеше себептерге байланысты: біріншіден, олар әрбір оқушының психикалық әрекетін 

болжайды; екіншіден, оқу орнының орналасқан жеріне қарамастан білім алуға мүмкіндік 

бар; үшіншіден, білім беру ұйымдарында пайдалануға болатын тегін бағдарламалық 

қамтамасыз ету тізімімен байланысты ақпараттық технологиялар құралдарын пайдаланудағы 

шектеулерді алып тастауға мүмкіндік береді. Бұл факт, әрине, бұл қаражаттың пайдасы 

туралы айтады. 

Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды қолдану студенттерге білім мен пәндік 

дағдылардың белгілі бір жүйесін ғана емес, сонымен қатар олар орта арнаулы және жоғары 

оқу орындарында оқуын жалғастыру кезінде пайдалана алатын қажетті АКТ 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға, үздіксіз білім беру туралы айтуға мүмкіндік беретінін 

атап өткен жөн. 

Математиканы оқыту үрдісінде ақпараттық технологияларды енгізудің инновациялық 

бағыттарын қарастырайық. 

Онлайн қызметтерді пайдалана отырып, жасалған интерактивті жаттығулар 

Оқытудың интерактивті әдістері студенттердің тек оқытушылар ғана емес, бір-бірімен 

кеңірек қарым-қатынасына, сонымен қатар оқу үрдісінде студенттердің белсенділігінің 

басым болуына бағытталған білім беру үрдісі кезіндегі өзара әрекеттестік формасын 

білдіреді. 

Бүгінгі таңда педагогикалық зерттеулер интерактивті жаттығулар мен 

тапсырмалардың сан алуан түрлерін ұсынады: шығармашылық және пікірталас 

тапсырмалары, шағын топтардағы жұмыс, оқу ойындары, POPS формуласы, жоба әдістері, 

миға шабуыл, алты қалпақ, сұхбат, кейс-стади, тренинг және т.б., сонымен қатар SMART 

интерактивті технологиялары. 

Интерактивті әдістерді жүзеге асыруда ақпараттық технологияны қолдану сабақтың 

әртүрлі кезеңдерінде немесе сыныптан тыс жұмыстарда қолдануға болатын арнайы 

интерактивті жаттығулар жасауды көздейді. Мұндай жаттығуларды арнайы компьютерлік 

бағдарламаларды (мысалы, HotPotatoes және т.б.) немесе интернеттегі онлайн қызметтерді 

(LearningApps, Kahoot, Quizizz, Flippity және т.б.) пайдалану арқылы жасауға болады. Осы 

қызметтердің ерекшеліктерін және олардың математиканы оқытудағы мүмкіндіктерін 

толығырақ қарастырайық. 

Интерактивті жаттығу құрастырушылардың көпшілігі Web 2.0 қызметтері болып 

табылады және олардың функционалдығы мен интерфейсі мерзімді түрде жаңартылып 

отырады. Олар жаңа ақпаратты ұсыну немесе бұрыннан алынған білім мен дағдыларды 

тексеру үшін мәтінді, формулаларды, суреттерді және бейнелерді кірістіру мүмкіндігі бар 

дайын үлгілері бар қызметтер; кроссвордтарды, ребустарды және басқатырғыштарды құру 

және генерациялау қызметтері; дидактикалық ойындарды құру қызметтері және т.б. 

Көптеген онлайн-қызметтердің көмегімен сіз келесі сипаттағы интерактивті 

тапсырмалардың тұтас жинағын жасай аласыз: интерактивті лекцияны оқып, қойылған 

сұрақтарға жауап беріңіз; тест, викторина сұрақтарына жауап беру (бір немесе бірнеше 

дұрыс жауаптармен); уақыт кестесін құру және т.б. 

Мүмкін қазіргі уақытта ең танымалдардың бірі - LеarningApps қызметі 

(http://learningapps.org/). Ол әртүрлі пәндер бойынша дайын жаттығулардың бай 
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кітапханасына ие болып қана қоймайды, сонымен қатар дайын шаблондар арқылы өзіңіздің 

тапсырмаларыңызды жасауға мүмкіндік береді. 

Бұл интерактивті жаттығу құрастырушысы арқылы енгізілген сұрақтары бар 

бейнелекция үлгісін пайдаланып жаңа материалды оқуды ұйымдастыруға болады. 

Материалды ұсынудың бұл форматы студенттердің оны қаншалықты меңгергенін 

дереу бақылауға және оны бекіту үшін одан әрі жұмысты реттеуге мүмкіндік береді.  

Бейнедәрісті көру кезінде студенттерге ұсынылатын тапсырмалардың өзі басқа 

форматта болуы мүмкін екенін атап өткен жөн - қарапайым тест тапсырмалары да, 

басқатырғыштар түріндегі стандартты емес элементтер де және т.б.  

Интерактивті тапсырмалардың әртүрлі формалары студенттердің ақыл-ой әрекетін 

белсендіруге және олардың зейінін оқылатын материалға аударуға мүмкіндік береді.  

Бейнелекциямен жұмысты үш тәсілдің бірімен ұйымдастыруға болады: 

- сыныптағы барлық студенттерге проекциялық жабдықты қолдану арқылы бейне-

дәріс таратылады және олар фронтальды әңгіме кезінде сұрақтарға жауап береді; 

- студенттер топта лекция материалымен танысады, оның мазмұнын зерттейді және 

планшеттер немесе ноутбуктер арқылы сұрақтарға жауап береді; 

- студенттер QR-кодын сканерлеп, өз смартфондарында дәріс материалымен жұмыс 

істейді. 

Әдістемені таңдау оқытылатын материалдың мазмұнына және оның оқу үрдісіндегі 

орнына байланысты: 

- егер бұл жаңа материал болса және дәрісте дауыс немесе дыбыстық сүйемелдеу 

болса, онда фронтальды жұмысты қолданған жөн; 

- егер дәріс материалы тақырып немесе бөлім бойынша бұрын оқылған материалды 

жүйелеуге және жалпылауға бағытталған болса және дыбыссыз оқуға болатын болса, онда 

топтық жұмысты қолдануға болады; 

- егер дәріс материалы студенттердің белгілі бір тақырып бойынша білімін 

тереңдетуге немесе кеңейтуге бағытталған болса, онда оны үйде өз бетінше оқуға ұсынуға 

болады. 

Сабақ барысында, сондай-ақ сабақтан тыс уақытта оқушылардың білімін жаңарту 

және бақылау кезеңдерін ұйымдастыруға арналған бұл онлайн сервистің мүмкіндіктері одан 

да қызықты. Бұл стандартты емес (ойын) пішінде жауаптар таңдауы бар тапсырмаларды 

құруға мүмкіндік беретін әртүрлі үлгілердің үлкен санын қамтитындығына байланысты. 

Осылайша, оқу үрдісінде интерактивті жаттығуларды құрудың онлайн қызметтерін 

пайдалану мыналарға мүмкіндік береді: білім алушылардың жеке ерекшеліктері мен 

қажеттіліктеріне сәйкес оқу үрдісін дараландыруға; оқу іс-әрекетінің әртүрлі тәсілдерін 

ескере отырып, оқу материалын ұйымдастыру; көрнекі қабылдауды күшейту және оқу 

материалын меңгеруді жеңілдету; оқушылардың танымдық белсенділігін белсендіру.  

Математика сабағында мобильді құрылғыларды пайдалану 

Математиканы оқыту үрдісінде ақпараттық технологияларды қолданудың тағы бір 

нұсқасы мобильді құрылғылармен және оларға арналған арнайы қосымшалармен жұмыс 

істеу болып табылады. 

Сабақта мобильді құрылғыларды пайдаланудың келесі нұсқаларын бөлу: белгілі бір 

құралды ауыстыру; мамандандырылған және әмбебап қосымшалармен жұмыс істеу құралы; 

толықтырылған шындықты пайдалану құралы [3]. 

Математиканы оқытуда мобильді құрылғыларды пайдалану нұсқаларын толығырақ 

қарастырайық. 

Мобильді құрылғылар (смартфондар мен планшеттер) оларға арнайы қолданбаларды 

орнатқаннан кейін сызғыш немесе транспортир ретінде пайдаланылуы мүмкін. Дегенмен, 

студенттерді осы өлшеу құралдарымен таныстыру және жазықтықта өлшеулерді 

орындаудың бастапқы дағдыларын қалыптастыру кезеңінде бұл мүмкіндіктерді пайдалану 

мүмкін емес екенін атап өткен жөн, бірақ бұл тәжірибелік жұмысты ұйымдастыруда өте 
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пайдалы болады (мысалы, геометрия 7-11 сыныптар). Олардың көмегімен сіз жер бетінде 

өлшеулер жүргізе аласыз, геометриядан тәжірибеге бағытталған есептерді шеше аласыз 

немесе объектілерді өлшеуге байланысты квест ұйымдастыра аласыз. Бұл студенттерді 

геометрияны оқуға қызығушылық танытып қана қоймайды, сонымен қатар оқытылатын 

пәндер мен тәжірибе арасындағы байланысты көрсетеді. 

Мобильді құрылғыларда орнатылған арнайы бағдарламалар мен қосымшалар оларды 

оқытушылар мен студенттер үшін нағыз көмекші етеді. Осындай қосымшалармен жұмыс 

істеудің ең қызықты мүмкіндіктерін атап өтейік: 

- арнайы калькуляторларды пайдалану (олардың көмегімен тәуелсіз қорытындылар 

мен ережелерді алу үшін шағын зерттеу ұйымдастыруға немесе есептерді шешу кезінде өзін-

өзі бақылауға болады). Мысалы, жай бөлшектермен және аралас сандармен жұмыс істеуге 

арналған қосымшаны осы сандармен арифметикалық амалдарды зерттеу үшін қолдануға 

болады, бұл кезде зерттеу жұмысы барысында студенттер сәйкес ережені өз бетінше 

тұжырымдай алады; 

- белгілі бір дағдылар мен іскерліктерді жаттықтыру үшін студенттерге үйде 

пайдалануға ұсынылуы мүмкін тренажерлық бағдарламалар; 

- математикалық объектілермен жұмыс істеуге арналған белгілі бағдарламалардың 

мобильді нұсқалары (мысалы, математикалық есептердің кең класын шешетін GeoGebra), 

олар есептеулерді жүргізуге, функциялардың графиктерін немесе геометриялық сызбаларды 

құруға мүмкіндік береді. Студенттер бұл қосымшаларды болашақта колледждер мен 

университеттерде математиканы оқи отырып, сәтті пайдалана алады; 

- интернет желісіндегі онлайн қызметтерді пайдалана отырып жасалған 

қолданбалармен жұмыс істеу үшін мобильді құрылғыларды пайдалану. Мұндай қызметтерге 

мысал ретінде LеarningApps, Kahoot және т.б. Егер аталған екі ресурсты қарастыратын 

болсақ, онда олардың функционалдық айырмашылықтарын атап өту қажет. Олар 

LеarningApps бағдарламасында жасалған қолданбалармен жұмысты жеке ұйымдастыруға 

болатындығынан тұрады, содан кейін Kahoot-пен жұмыс топта немесе фронтальды түрде 

өзара әрекеттесуді қамтиды, өйткені мобильді құрылғыларда студенттер тек ұсынылған 

жауаптың графикалық дизайнын көреді және тапсырманың өзін және жазылған жауап  

проекциялық жабдықтың көмегімен экранда көрсетіледі. 

Осы жағдайлардың барлығында мобильді құрылғылар жай ғана ойыншық немесе 

әлеуметтік желілерге кіру құралы емес, математиканы оқытудың толыққанды құралы болып 

табылады. 

Толықтырылған шындық технологиясын қолдану 

Толықтырылған шындық (AR) технологиясы олардың үстіне қойылған виртуалды 

кескіндермен біріктірілген нақты объектілерді көруге мүмкіндік береді, бұл қабылданған 

объектімен бір шындықта пайдаланушының қатысу әсерін жасайды. 

Толықтырылған шындықты құрудың екі принципі бар: маркерге және пайдаланушы 

координаттарына негізделген [4]. 

Осы технологияға негізделген арнайы бағдарламалар мен қосымшаларды қолдану 

математиканы оқыту үрдісіне, атап айтқанда, стереометрияны (оның ішінде 5-6-сыныптарда 

пропедевтикалық кезеңде) оқытуға айтарлықтай үлес қоса алады. Стереометрияны оқытудың 

ақпараттық технология құралдары бұрыннан сабақтың қажетті атрибуты болып табылады. 

Оқытушылар студенттерге зерттелетін геометриялық денелер мен өрнектерді жан-жақты, 

жақсырақ динамикада көрсету үшін әртүрлі мүмкіндіктерді іздейді. Себебі, стереометрия 

курсы, мүмкін, оның барысында студенттердің кеңістіктік ойлауын дамыту жүзеге асатын 

жалғыз курс. Ол үшін «Live Geometry», Maple, «Stereoconstructor» және т.б. сияқты танымал 

бағдарламаларды пайдалану ұсынылады. 

AR технологиясының дамуы стереометриялық объектілерді зерттеудің жаңа бетін 

ашады.  
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Қазіргі уақытта мобильді құрылғыларға арналған қосымшалар бар, оларды пайдалану 

3D нысандарын көруге мүмкіндік береді. Сонымен, ARRul-erApp қолданбасы смартфон 

камерасының көмегімен пайдаланушылардың айналасындағы объектілерді өлшеуге 

мүмкіндік береді (сызықтық өлшемдер, бұрыш, аудан және периметр, көлем және т.б.). 

Мұндай қолданбаларды пайдалану жаңа материалды оқып-үйрену кезінде, геометриялық 

объектінің бейнесі қалыптасу кезінде, сондай-ақ геометрия бойынша практикалық 

жұмыстарды орындау кезінде пайдалы болады. 

Математиканы оқыту үрдісінде интерактивті онлайн тақтаны пайдалану 

Интерактивті онлайн тақталар нақты уақыт режимінде көптеген қатысушылармен 

қашықтықтан және аралас оқытуды ұйымдастыруға арналған құрал болып табылады. 

Жобалық іс-шараларда, сондай-ақ инклюзивті білім беруде онлайн тақталарды пайдалану 

тиімді [5, 6].  

Математиканы оқыту үрдісінде онлайн тақта да маңызды рөл атқарады және келесі 

құралдар ретінде қызмет ете алады: математика сабағының кез келген кезеңінде 

психологиялық жағдайды бағалау (көңіл-күй тақтасы); математикалық ақпаратты 

визуализациялау; ынтымақтастық дағдыларын үйрену; кластерлерді құру, негізгі жазбалар; 

қабырға газеттері, математикалық плакаттар және т.б. 

Келесі онлайн тақта қызметтерін атап өтейік: Stixy, WikiWall, Magnoto, Pen, 

RealtimeBoard, Popplet, Tackk және т.б. Мысалы, WikiWall онлайн қызметі - қызмет қабырға 

газеті ретінде орналастырылған, Magnoto қызметі жеке немесе жұмыс істеуге мүмкіндік 

береді. топта интерактивті постерлерді жасау, Pen and Tackk қызметтері – ақпаратты желіде 

жылдам бөлісу мүмкіндігі. Бұл мүмкіндіктерді сабақта да, сабақтан тыс жұмыстарда да сәтті 

пайдалануға болады, өйткені математикалық газеттер жасау математикалық үйірме немесе 

математиканың тақырыптық апталығы (онкүндігі) жұмысының құрамдас бөлігі болып 

табылады. 

Онлайн тақталар мәтіндік және графикалық құжаттарды (Stixy), фотосуреттерді, 

бейнелерді немесе файлдарға сілтемелерді (WikiWall, Magnoto) орналастыруға және тіркеуге, 

әртүрлі мультимедиялық интерактивті нысандарды (Pen) немесе белсенді түймелерді (Tackk) 

біріктіруге мүмкіндік береді. Оларды сайттардың немесе блогтардың беттеріне біріктіруге 

болады. Popplet сервисінде жасалған математика бойынша қабырға газетінің мысалы суретте 

көрсетілген. 

Математиканы оқыту үрдісінде онлайн тақтаны пайдалану оқу үрдісінің 

мүмкіндіктерін арттыруға және студенттердің жеке және ұжымдық іс-әрекеттерінің 

тиімділігін арттыруға көмектеседі. 

 Математиканы оқытудағы ақыл-ой картасы 

Математикалық есептерді шешу әртүрлі ой операцияларын қолдануды, проблемалық 

жағдайды талдай білуді, әртүрлі есептерді шығаруда ұқсастықтарды табуды талап етеді; 

ойлау экспериментін жүргізе отырып, ең қарапайым математикалық модельдерді құрастыру; 

мәселені шешуге қажетті ақпаратты таңдау және синтездеу, оны жүйелеу, әртүрлі формада 

(символдық, графикалық және т.б.) ұсыну; мәселені шешуде алынған нәтижелерді объективті 

бағалау, жалпылау және зерттеу. 

Оның үстіне математика – оқу материалында таңбалар, формулалар, теоремалар, 

анықтамалар және т.б. көп болатын, студенттердің түсінуі мен есте сақтауына қиындық 

тудыратын, сол жақ жұмысына тікелей байланысты пәндердің бірі, логикалық ойлауға 

жауапты, ал дұрыс, шығармашылық пен қиялды ойлауға, ми жарты шарларына жауапты. 

Олардың табиғи үрдісін бір уақытта белсендіру үшін диаграммалар - ментальды карталар 

арқылы білімді жүйелеуге және визуализациялауға мүмкіндік беретін инновациялық 

MindMapping технологиясы қолданылады. 

Психикалық карталар – ойлау визуализациясының технологиясы, ол баламалы 

жазбаларды құруға негізделген, ойлау үрдісін жүйелі түрде бейнелеуге мүмкіндік береді. 

Ақыл-ой карталарын құрудың негізінде құрылымдау емес, ассоциация жатыр. 
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Әртүрлі қызмет салаларында ментальды карталарды белсенді енгізуге келесі 

тенденциялар ықпал етеді: деректерді ұсыну форматтарының өзгеруі; ақпаратты 

құрылымдаудың тиімді жолдарын іздеу; ақпаратты ұсынудың көрнекілігін қамтамасыз ету; 

ақпаратты жазудың баламалы тәсілдерін таңдау. 

Оқыту үрдісінде ақыл-ой картасын қолданудың аясы кең. Мысалы, оларды оқытушы 

студенттердің интеллектуалдық қабілеттерін дамыту үшін миға шабуыл және әртүрлі 

тренингтер барысында, сонымен қатар күрделілігі әртүрлі оқу жобаларын жоспарлау мен 

әзірлеуде және т.б. 

Математиканы оқыту үрдісінде ақыл-ой картасын былайша пайдалануға болады: 

- әртүрлі математикалық объектілердің байланыстарын талдау құралы; 

- қысқаша дәріс конспектісін құру құралы. Бұл әрекет тек оқытушының сабаққа 

дайындалуында ғана емес, сонымен қатар студенттердің сынақтарға, емтихандарға 

дайындалуы және т.б. 

- зерттелетін математикалық объектілерді жүйелік талдау; 

- визуализация тақтасын құру – жалғанған суреттерден құрылым түріндегі қажетті 

күйді жобалау тәсілі; 

-оқу математикалық ақпаратты қолжетімді нысанда беру. 

Ментальды карталарды құрастырудың әдістемесі келесідей: негізгі ой бөлектеледі, 

картаның ортасында орналасқан, одан тармақтар орналасқан, осы идеяны жүзеге асыруға 

қажетті ойлаудың жеке қадамдарын білдіреді. Одан әрі кіші тармақтарды тағы бірнеше 

тармақтарға бөлуге болады [4]. Осылайша, ментальды карта оны жасаушының миындағы 

ассоциативті байланыстарды көрсетеді. 

Қазіргі уақытта ақыл-ой карталарын офлайн және онлайн режимінде жасауға арналған 

көптеген қызметтер мен бағдарламалар бар. Компьютерде орнатуды қажет етпейтін және кез 

келген құрылғыдан (жеке компьютер, ноутбук, планшет немесе смартфон) жұмыс істейтін 

жаһандық Интернетке қосылым бар кез келген жерден қол жеткізуге болатын ең қызықты 

онлайн жүйелер: MindMeister, Bubble.us, Mindomo, Mind42, Coggle, MindNode, Mapul, 

WiseMapping, Canva және т.б. 

Бұл қызметтер ақыл-ой карталарын жасауға ғана емес, сонымен қатар олардың 

көпшілігі картаны блогтар мен веб-сайттарға қосу кезінде динамикалық көрсетілімге 

айналдыру мүмкіндігін береді. Сонымен қатар, сіз фотосуреттерді, сызбаларды қамтитын 

түрлі-түсті сана карталарын жасап қана қоймай, сонымен қатар дыбыс, бейне және 

гиперсілтемелерді қоса аласыз (мысалы, Mindomo) және Coggle интернет-ресурсында оны 

жасауда бірлесіп жұмыс істеу функциясы бар. 

MindMeister онлайн сервисінің көмегімен жасалған «Оң және теріс сандар» тақырыбы 

бойынша ақыл-ой картасын құрастыруға болады. Бұл карта студенттерге тек математикада 

ғана емес, басқа салаларда да (экономика, география, химия, физика) оң және теріс сандарды 

қолдануды көзбен көруіне мүмкіндік береді, сол арқылы математиканы оқытудағы 

пәнаралық пәндердің рөлін күшейтіп, студенттердің осыған деген қызығушылығын 

арттырады, сонымен қатар қоғамның практикалық іс-әрекетінде математикалық білімнің 

қажеттілігін куәландырады, сонымен қатар ментальды карталарды студенттерге жаңа 

материалды оқу кезінде, білімді жүйелеу және жалпылау кезінде пайдалануға болады және 

т.б. 

Дайын ой карталарын (оқытушы немесе студенттер жасаған) пайдалануға болады: 

- сабақта үлестірмелі материал, шығармашылық үй тапсырмасы немесе сабақтағы іс-

әрекеттердің рефлексиялық парағы ретінде; 

- практикалық және бақылау жаттығуларына дайындалу (оларды оқу материалын есте 

сақтау және қайта жаңғырту үшін пайдалануға болады), сондай-ақ бақылау үшін (мысалы, 

студенттерге бос немесе ішінара толтырылған ментальды картаны беру). 

Сонымен, ментальді карталар математиканы оқыту үрдісінде ойды көрнекі түрде 

көрсету және жіктеу және т.б. үшін ғана емес, сонымен қатар студенттердің шығармашылық, 
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сыни математикалық ойлауын және олардың интеллектуалдық қабілеттерін дамыту құралы 

ретінде де қолданылады. 

 Математиканы оқытудағы микроблогинг 

Қазіргі заманғы белсенді дамып келе жатқан интернет бағыттарының бірі - 

микроблогтар болып табылады. Ол студенттердің желілік өзара әрекеттесуін ұйымдастыру 

үшін үлкен мүмкіндіктерге ие болғанымен, оқу үрдісінде іс жүзінде қолданылмайды. 

Микроблогтар үшін Twitter, Blogger, Livejournal, Google+, Edmodo, Wikispase және т.б 

қызметтер бар. 

Микроблог - бұл өз ойыңызбен бөлісудің ең айқын коммуникациялық құралы. Білім 

беру микроблогының негізгі ережесі – талқылау емес, мұқият оқып, пікір қалдыру. 

Микроблогтық технологияның көмегімен студенттің рөлдік және мазмұнды формада 

өтетін оқу әрекетінің рефлексиясын ұйымдастыруға, сонымен қатар математиканы 

оқытудағы проблемалық мәселелерді талқылауға болады. Математикадағы микроблогты 

дамытудың бір бағыты – студенттердің математика тарихына, ежелгі математикалық 

есептерді шешуге, математиканы адам өмірінің әртүрлі салаларында пайдалануына, ғылым 

саласындағы заманауи ғылыми жаңалықтарға арналған блогтар құру. Осылайша, микроблог 

студенттердің коммуникативті құзыреттілігін белсендіруге ғана емес, сонымен қатар 

олардың математикадан ой-өрісін кеңейтуге мүмкіндік береді. 

Web 2.0 білім беру мақсатындағы қызметтердің ауқымы үнемі кеңейіп келе жатқанын 

атап өтеміз. Демек, білім беруді цифрландыруды енгізудің басты перспективасы жаңа оқу-

әдістемелік құралдарды сынақтан өткізумен, оқытушылар мен студенттерге арналған 

әдістемелік ұсыныстарды әзірлеумен және оқу үдерісінің онлайн нысандарын ұйымдастыру 

мәселелерін шешумен байланысты міндеттер болып табылады. 

М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің ақпараттық технологиялар 

факультетінің «Математика және математиканы оқыту» білім беру бағдарламасының 

студенттерімен «Математиканы оқытудың инновациялық технологиялары» пәнін оқу 

процесінде ақпараттық технологиялар құралдарын инновациялық пайдаланудың таңдалған 

бағыттары және оларды оқу процесіне енгізу бойынша әдістемелік нұсқаулар қарастырылды. 

Онлайн сервистер, мобильді құрылғылар, толықтырылған шындық технологиясы және т.б. 

негізінде жұмыс істейтін ақпараттық технологиялар құралдары туралы алған білімдерін олар 

кейбір математикалық пәндерді оқуда, сондай-ақ математика сабақтарының конспектісін 

дайындауда, орта білім беру ұйымдарында практикалық оқу кезінде немесе тікелей кәсіби 

қызмет барысында апробациялауда пайдаланатын болады. 

Апробация нәтижелері ақпараттық технологияның бұл құралдарын пайдалану 

студенттердің танымдық үрдістерін айтарлықтай белсендіретінін, математиканы оқуға деген 

қызығушылығын арттыратынын көрсетті. 

Қарастырылып отырған көптеген ресурстардың ерекшелігі олардың оқу үрдісінде 

пайдаланудың жан-жақтылығы болып табылады, яғни олар тек мектепте математиканы 

оқыту үрдісінде ғана емес, сонымен қатар орта және жоғары оқу орындарының оқу үрдісінде 

де пайдалануға болады. Бұл ретте, егер мектепте оқыту үрдісінде білімді жаңарту, бекіту 

және бақылау үшін қолданылатын викториналарды құру бойынша онлайн қызметтерге 

басымдық берілсе, одан әрі оқытуда мобильді құрылғыларды, онлайн тақталарды және 

микроблог жүргізуге болады. Бұдан үздіксіз математикалық білім беру жүйесінде 

қарастырылған барлық қызметтер мен ресурстарды пайдалану орынды деген қорытынды 

жасауға мүмкіндік береді. 

Мақалада қарастырылған ақпараттық технологияларды инновациялық қолдану 

мыналар үшін ең тиімді болып табылады: студенттердің әртүрлі оқу-танымдық зерттеу 

математикалық есептерді шешу үрдісінде интерактивті режимді қамтамасыз ету; деректерді 

модельдеу және математикалық ақпаратты визуализациялау; студенттерге оқу ақпаратын алу 

және тапсырмаларды орындау қарқынын өз бетінше реттеуге мүмкіндік беретін 
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тапсырмаларды орындау, сондай-ақ тоқтата тұру және жұмысқа қайта оралу жағдайында 

өнімді бақылау және талдау жүргізу мүмкіндігі. 
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Аңдатпа: Мақала мектеп математика курсында олимпиадалық есептерді шығарып 

оқытудың ерекшеліктеріне арналған. Арнайы олимпиадалық есептердің шығару 

жолдарының көмегімен және осы тақырыпты оқытудың ерекшеліктерімен  танысуға ерекше 

көңіл бөлінеді. 

Кілт сөздер: зияткерлік (интеллектуалды), мектептік және аудандық олимпиадалар, 

олимпиадалық тапсырмалар. 

 

Егеменді елдің ертеңі оның білімінің тереңдігімен өлшенеді. Қазір – ғылым мен 

білімнің, техниканың дамыған кезеңі. Сондықтан да қазіргі қоғам әр оқушының сапалы терең 

білім алуын, жаңаша ойлау қабілетінің жоғары болуын талап етеді. Осы мақсатта әрбір 

оқушы үшін мектепте өткізілетін әр деңгейдегі пәндік олимпиадалардың маңызы зор. 
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Олимпиада – бұл ең алдымен, дайындығы неғұрлым жоғары, қабілетті оқушылармен 

жүргізілетін зияткерлік (интеллектуалды) жарыс. 

Олимпиадалық есептерді шығара білу, әрқашан оқушының математикалық 

дарындылығының көрсеткішінің бірі болып табылады. 

Олимпиадаға қатысу оқушының отбасында және мұғалімдер ортасында ғана емес, 

сыныптастар арасында да беделінің көтерілуіне мүмкіншілік береді.Олимпиада 

тапсырмаларын таңдап алу ұйымдастырудың өте маңызды кезеңі. Онда күрделі тапсырмалар 

ғана емес, сонымен қатар қызықты да, практикалық қолданысы бар болатын әр түрлі 

шығармашылық сипаттағы тапсырмалар болуы қажет[0]. 

Олимпиадалық есеп термині есепті классификациялау нәтижесінде емес, 

олимпиадалық жұмыстың мәтінін құру үшін есептің ерекше түрлерін қолдану практикасы 

нәтижесінде пайда болған. 

Математикада олимпиадалық есеп деп құрылымы немесе оларды шығару әдістері 

бойынша стандартты емес, қиындығы жоғары деңгейдегі есептерді түсінеді. Мектеп 

оқушылары олимпиадаларының негізгі мақсаты осы облыста барлық қатысушылардың 

ішінен қабілетті, талантты және дарындыларды анықтаудан тұрады. Негізінен, 

олимпиадалық тапсырмалар шығармашылық сипатымен ерекшеленеді[0]. 

Олимпиадалық есептердің басты ерекшелігі оның тұжырымы мен шығару жолы 

мектеп бағдарламасы шеңберінен шықпайтыны және бұл есептерді шығару әдістері 

оқушыларды біртіндеп жоғары математиканың ұғымдары мен әдістеріне бейімдейтіндігінде.  

Олимпиада есептерін шешу әдетте мектеп бағдарламасының шеңберінен тыс білімді 

қажет етпейді. Бірақ мұндай есептер, әдетте, мектеп математика курсының типтік есептеріне 

ұқсамайтындай етіп құрастырылады. Сондықтан мұндай мәселені шешу барысында 

студенттердің стандартты емес ойлауын дамытатын ерекше көзқарасты, шығармашылық 

жұмыс істеу қабілетін қажет етеді. 

Олимпиадаға қатысушыларға мектеп оқушысы үшін ерекше болып табылатын 

сұрақтар ұсынылады. Мұндай жағдайларда берілген тапсырманы орындауда дайын 

формуланы пайдалану мүмкін емес және қатысушыға өз бетімен жол тауып, есеп шешімін 

құруға тура келеді. 

Қабілетті бала олимпиадаға қатыса отырып, өзімен тең дәрежелі оқушылар қатарынан 

табылады. Ол өзінің басымдылығын дәлелдеу үшін басқамен жарысқа түсіп, жеңіске 

ұмтылады. Олимпиададағы ерекше жағдай, жарысқа еркін қатысу (өз еркімен) мүмкіндіктері 

қызықтырады. Сондықтан басты назарды оқушыларды интеллектуалды сайыстарға 

дайындауға аударған дұрыс. 

Олимпиаданың ең басты құңдылығы жеңімпаздарды анықтаудан ғана емес, 

оқушылардың математикалық мәдениеті, интеллектуалды деңгейінің жоғарылауын 

бағалаудан тұрады. Сондықтан осы мәдениет пен интеллектуалды деңгейді көтеру үшін 

оқушыларды математикалық олимпиадаға дайындау қажет. Бүгінгі күні олимпиада нәтижесі 

бойынша мектепте, ауданда математикадан сыныптан және мектептен тыс жұмыстардың 

қорытындылары бағаланады. Математикадан мектептік, аудандық олимпиадалар 

математикалық дайындық сапасын салыстыруға, мектептерде математиканы оқыту 

жағдайын бағалауға мүмкіндік береді. «Білім – инемен құдық қазғандай», сондықтан ұстаз 

оқушыны жан - жақты дайындайтын тұлға болғандықтан, ол оқушының білім деңгейіне 

тереңірек үңіледі[0]. 

Олимпиада оқушыларды заманауи жағдайда, бәсекелестік ортада өмірге дайындайды. 

Сонымен қатар, оқушылардың математикаға деген қызығушылығын дамыту үшін 

олимпиадаға қатысушылардың спорттық құштарлығының маңызы зор. Бәсекелестік рухы 

көптеген мектеп оқушыларына тән, сондықтан олар олимпиада есептерін шешу қабілетінде 

жолдастарымен жарысқысы келеді. Бұл спорттық құштарлық студенттердің жүлделі 

орындарға деген құштарлығын оятады. Бәсекелестік туындайды, соның арқасында 

олимпиадаға қатысушылар жақсы нәтижелерге қол жеткізуге, есептерді шешуге, ұсынылған 
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әдебиеттерді оқуға, математиканың жеке мәселелерін толығырақ оқуға және математикалық 

үйірме жұмысына белсенді қатысуға ниетті. Олар олимпиадада табысты болу үшін есептерді 

әртүрлі тәсілдермен шеше білу, есептерді шешу жолдарын талдау және оларды шешудің 

стандартты емес тәсілдерін іздеу, күтпеген тәуелділіктерді көру қабілетін дамыту керектігін 

түсінеді. Оқушының әр кезеңде жеңіске жетуі оның математика сабағының тиімділігінің 

артуына әкеледі. Бірақ бұл жерде ұстаздар жетістіктерді басты мақсат санамағанда, 

олимпиадада жетістікке жету оңай екенін ұмытпауы керек. Күрделі тапсырманы шешу 

оңайырақ, егер сіз оны шешуден кейін болатын марапат туралы емес, тапсырманың өзі 

туралы ойлансаңыз. Демек, олимпиадада жетістікке жетуден жоғары мақсат қойған 

оқушының психологиялық басымдығы бар 

Олимпиадаға қатысу оқушының интеллектуалды потенциалының ашылуына 

мүмкіндік туғызады, ал нәтиже көрсеткіштері оқушының өзіндік сана сезімін нығайтады. 

Олимпиадаға дайындауға мұғалім өте үлкен үлес қосады.Олимпиаданың мектептік кезеңінде 

тандалған оқушыларды келесі күрделі кезеңдерге дайындайды. Бұл мұғалімнен өзінің пәні 

бойынша терең білімді, олимпиадалық тапсырмаларды шебер орындауды және оқушыларды 

осы ерекше жұмыс формасына дайындаудың әдістемесін меңгеруді талап етеді. Мұғалім 

тарапынан олимпиада – өзін — өзі танытудың жолы екенін мектеп оқушыларына көрсетуі 

өте маңызды. Оқушыларды олимпиадаға дайындап жүрген математика мұғалімінен күрделі 

әрі қиын есептерді шешудегі тәжірибенің бар болуы талап етіледі. 

Мұғалім жұмысының нәти-жесі – олимпиаданың әр түрінен қандай және қанша 

оқушы жүлделі болғанымен анықталады. Математика мұғалімі оқушыларды олимпиадаға 

дайындап, олардың математикалық дамуына барлық жағдай жасайды. 

Сабақ үстінде де тақырыппен тығыз байланысты олимпиадалық есептерді шығартуға 

болады. Осындай есептердің бірнеше мысалдарын қарастырайық[0]. 

Мысалдар: 

1-мысал. Алмас жұмысқа келген әріптесінен жасын сұрады. Сонда әріптесі: «менің 4 

жылдан кейінгі жасымды 4 еселеп одан 4 жыл бұрынғы жасымды 4 еселеп шегеріңіз»- деді. 

Жаңа әріптестің жасы нешеде? 

Шешуі:  

    xхх  4444  

xxx  164164  

32x  

Жауабы: 32 жаста 

2-мысал. Бір топта он бес оқушы бар. Осы топта аз дегенде 2 оқушының туылған күні 

1 айда болуын дәлелдеңіз. 

Шешуі: Барлық оқушыны, яғни 15 оқушыны қояндар деп алсақ. Жылдың он екі айын 

торлар деп алайық. 15>12 болғандықтан Дирихле принципі бойынша аз дегенде  екі оқушы 

туылған күнің тойлайтындай бір ай табылады. 

Сегменттер мен фигуралар үшін Дирихле принципіне ұқсас және бірдей айқын екі 

мәлімдеме тұжырымдалған: 

«Егер ұзындығы L кесіндісінде ұзындықтарының қосындысы L-ден асатын бірнеше 

кесінділер болса, онда олардың кем дегенде екеуінің ортақ нүктесі болады»; 

«Егер S ауданы фигурасының ішінде аудандарының қосындысы S-ден үлкен бірнеше 

фигура болса, онда олардың кем дегенде екеуінің ортақ нүктесі болады». Бұл теорияны 

меңгеру үшін мұғалім келесі тапсырмаларды ұсына алады[0]. 

3-мысал. Ауданы S шаршыда аудандарының қосындысы 99S-тен асатын 100 фигура 

бар. Осы фигуралардың барлығының ортақ нүктесі бар екенін дәлелдеңіз. 
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Шешуі:  - фигуралардың ауданы, ал  - оларды шаршыға 

толықтыратын фигуралардың ауданы болсын.  екені түсінікті. Есептің шарты 

бойынша . Сондықтан  

  

 
  

Осылайша, қосымша фигуралардың аудандарының қосындысы квадраттың 

ауданынан аз, демек, олар бүкіл шаршыны жаба алмайды (Дирихле қағидаты бойынша), яғни 

олардың ешқайсысына жатпайтын нүкте бар. Содан кейін бұл нүкте бастапқы фигуралардың 

әрқайсысына жатады және ізделеді[0]. 

4-мысал. Оқушы кітапты үш күнде оқып бітірді. Бірінші күні ол барлық кітаптың 0,2 

бөлігін және 16 бетін, екінші күні қалған кітаптың 0,3 бөлігін және тағы да 20 бетін оқыды. 

Ал үшінші күні қалдықтың 0,75 бөлігін және соңғы 30 бетін оқып шықты. Кітаптың беті 

қанша екенін анықтандар. 

Шешуі: айталық кітаптың беті х болсын. Онда оқушы бірінші күні (0,2х+16) бетін 

оқыған. Екінші және үшінші күнге кітаптың (0,8х-16) беті қалған; екінші күні кітаптың 

(0,3*(0,8х-16)+20)=(0,24х+15,2) бетін оқыған; үшінші күні оқуға кітаптың (0,56х-31,2) беті 

қалған. Сонда үшінші күні қалдықтың 0,75 бөлігін және тағы да кітаптың 30 бетін 

оқығандықтан, қалдық 120 бетке тең болады. Сонда есептің шарты бойынша мынадай теңдеу 

шығады: 0,56х-31,2=120, бұдан х=270 болады.  

Демек, кітаптың беті 270-ке тең болған[0]. 

5- мысал. санын 7-ге бөлгенде 5 қалдық шығады. а санын 7-ге бөлгенде қандай 

қалдық шығады? 

Шешуі: а саны мына сандардың біріне тең болуы мүмкін: , , , 

, ,  

  

 

 

 

 

 

 
  

Бұдан тек  санын 7-ге бөлгенде қалдықтың 5-ке тең болғанын креміз. Олай 

болса,  санын 7-ге бөлгенде 3 қалдық шығады[0]. 

Осындай қызықты есептерді шығару оқушыларды логикалық дамуға, практикалық 

икемділікке баулуға септігін тигізеді, өз бетінше жұмыс істей алуға, қиындықты жеңе білуге 

дағдыланады. 
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Abstract 

The elective course intended to study for 11th grade pupils in secondary school where there 

is already a certain knowledge base and strong skills in performing arithmetic operations have been 

formulated. Pupils familiar with various types of numbers rules fulfillment possible operations on 

them, studied theory divisibility whole rings rational numbers. The presence in given aged over 

complete, deep, versatile thinking and opportunities on one's own distinguish between the general 

and the particular, favors perception this elective course. The course is interdisciplinary (algebra + 

geometry). This course is aimed at deepening the knowledge and skills of students, generalizing the 

concept of number, acquaintance with complex numbers. For implementation course enough 

knowledge and skills obtained in the 10th grade of the main lesson of mathematics  

Key words: elective course, complex numbers, pupils. 

                                                                    Аннотация 

Данный элективный курс предназначен для изучения в старших классах средней 

школы, где уже существует определенная база знаний и сформулированы прочные навыки 

выполнения арифметических операций.  Школьники знакомы с различными видами чисел, 

правилами выполнения возможных операций над ними, изучена теория делимости кольца 

целых рациональных чисел. Наличие же в данном возрасте более полного, глубокого, 

разностороннего мышления и возможности самостоятельно выделять общее и частное, 

благоприятствует восприятию этого элективного курса. Курс является межпредметным 

(алгебра + геометрия). Данный курс направлен на углубление знаний и навыков учащихся, 

обобщение понятия числа, знакомство с комплексными числами. Для реализации курса 

достаточно знаний и умений, полученных в 10 классе на основном уроке математики. 

            Ключевые слова: элективный курс, комплексные числа, школьники. 

                                                         Аңдатпа 

Белгілі бір білім қоры бар және арифметикалық амалдарды орындау дағдылары 

қалыптасқан орта мектептің 11-сынып оқушыларына арналған элективті курс. Оқушылар 

сандардың әртүрлі түрлерімен танысып, оларға орындалатын амалдарды орындады, бүтін 

сақиналардың рационал сандарға бөліну теориясын оқыды. Берілген жастан асқан толық, 

терең, жан-жақты ойлау және жалпы мен жекені ажырата білу мүмкіндіктері осы элективті 

курсты қабылдауға ықпал етеді. Курс пәнаралық (алгебра+геометрия). Бұл курс 

студенттердің білім, білік дағдыларын тереңдету, сан ұғымын жалпылау, күрделі сандармен 

таныстыруға бағытталған. Курсты орындау үшін математиканың негізгі сабағының 10-

сыныпта алған білімдері мен дағдылары жеткілікті 

Түйінді сөздер: элективті курс, комплекс сандар, мектеп оқушылары. 

 

The goal of modern school development of the pupil's personality, the formation of it’s 

value consciousness. It cannot be achieved without the orientation of adolescents to values that are 
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significant to it, without the development of the spiritual world of the pupil, it’s moral and aesthetic 

education. The full-fledged cognitive activity of a pupil is the main condition for the development 

of their initiative, an active life position, resourcefulness. Additional education at school, and hence 

the availability of elective courses, allows, firstly, to create a broad general cultural background that 

is emotionally significant for the pupil in mastering various areas of the standard of general 

education and, secondly, to substantively orient him in such areas of activity that will help 

determine his life plans.[1] 

Through to elective courses, pupils have the opportunity to study mathematics more deeply, 

to show their abilities in independent activities. An elective courses help pupils with mathematical 

inclinations develop and improve their knowledge. Any elective course is designed in such a way as 

to carry out the main educational functions: psycho-pedagogical, cognitive and practical. The 

psycho-pedagogical function includes fostering students' mathematical culture. This includes the 

knowledge and skills in the formation of which mathematics participates along with other school 

subjects, as well as the knowledge and skills that are specific to mathematics itself. For older 

teenagers, studying in grades 10-11 is a period of developing a life attitude, a conscious attitude to 

the choice of profession. 

When creating an elective course "complex numbers" for the 11th grade of high school, we, 

in addition to considering this numerical set from an algebraic point of view, developed several 

final lessons that reflect the application complex numbers to the solution of planimetric problems. 

Thus, we succeeded in showing that complex numbers serve as a good means of establishing 

interdisciplinary connections between algebra and geometry. 

The concept of a complex number enriches and completes one of the main ideas of school 

mathematics - the idea of generalizing the concept of number. The apparatus of complex numbers is 

a good analytical tool for solving various geometric problems. The method of complex numbers 

allows solving planimetric problems by direct calculation using ready-made formulas. The choice 

of these formulas is obviously dictated by the condition of the problem and its requirement. 

Speaking of the importance of complex numbers in the mathematical education of students, we 

should first of all bear in mind the great ideological richness of this concept.[2] 

Hypothesis. The method of complex numbers is a universal method for solving problems in 

planimetry. 

Elective courses play a major role in improving school education, including mathematics. 

The purpose of elective classes in mathematics is to familiarize students with the most important 

modern concepts and ideas of mathematical science, certain issues related to its applications, as well 

as the development of personal intellectual qualities, increasing cognitive interest. The elective 

course includes such content that will be mastered by students beyond the general state standard.   

The elective "Complex Numbers" offers from the 2021/2022 academic year to expand 

knowledge on this topic among pupils in 11th grade. It assumed familiarity with complex numbers, 

as well as with operations performed on them. This elective is designed for 1 hour per week, a total 

of 18 hours.   

The objectives of this course are: 

Formulate an understanding of complex numbers; 

to show the practical application of complex numbers in algebra and geometry; 

To broaden students' horizons. 

Arming students with special and general scientific knowledge, allowing them to 

independently obtain the information they need for productive activities; 

Intensify the cognitive and creative activities of students 

One of the most important tasks of teaching mathematics in secondary schools is the 

formation and development of the intellectual qualities of the individual by means of mathematics. 

The specificity of elective courses allows solving complex problems: increasing interest in science, 

ensuring a high theoretical level of knowledge, guiding students to choose their life path. 
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Form of classes: 

Lesson - lecture, 

Lesson - practice, 

Combined lesson, which includes both theoretical material and problem solving, the    lesson 

of independent problem solving. 

After analyzing the psychological and pedagogical features of the construction of elective 

courses for high school students, the content of educational literature containing the topic "complex 

numbers", I have selected the optimal in our opinion the content of the elective course, which is 

given below in Table 1. 

                                                                                                                                                  

Table 1 

The thematic planning of the elective course "Complex numbers"        

№ Content of the topic Types of lessons 
H

our 

1 
Introductory lesson. 

History of the origin of complex numbers. 
Lecture 1 

2 Algebraic form of complex number 
Combined 

lesson 
2 

3 
Definition of complex numbers and operations on 

them 

lecture 

Combined 

lesson 

3 

4 Conjugate complex numbers 
Mini lecture, 

practical lesson 
1 

5 Difference of complex numbers 

Mini lecture, 

Lesson-

practicum 

1 

6 Module and argument of a complex number Mini-lecture 1 

7 Geometrical interpretation of the complex number 
Mini-lecture, 

work in pairs. 
1 

8 The complex plane. Problem solving 
Lesson-

practicum 
1 

9 Trigonometric form of a complex number 

lecture 

Combined 

lessons 

2 

1

0 
Multiplication and division of complex numbers in 

trigonometric form 

Mini lecture, 

practical lesson 
2 

1

1 Control work Control work 1 

Total 1

8 

 

Let's describe the content of the elective course "Complex numbers": 

1. Introductory lesson. History of the origin of complex numbers.  
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In lessons on this topic, students are introduced to the history of complex numbers, 

familiarizing themselves with the concept of complex numbers. An introduction to the new set of 

numbers and their applications in mathematics. 

2. Algebraic form of complex number. 

Mastering the skills of distinguishing between the real and imaginary parts of complex 

numbers. The algebraic form of a complex number is a record of a complex number 𝑧 in the form 

𝑧=𝑥+𝑖𝑦, where x, y are real numbers, i is an imaginary unit satisfying the relation 𝑖2 = −1. The 

number x is called the real part of the complex number z and has the notation 𝑥 = 𝑅𝑒 𝑧. The number 

y is called the imaginary part of the complex number z and has the notation 𝑦 = 𝐼𝑚 𝑧. [3] 

3. Definition of complex numbers and operations on them. 

In the following lessons of the elective course students are given the opportunity to continue 

to familiarize themselves with the definition of complex numbers, as well as to break down the 

operations performed on them, building new knowledge on the already known. 

Comparison Operation: Two complex numbers 𝑧1 = 𝑥1 + 𝑖𝑦1 and 𝑧2 = 𝑥2 + 𝑖𝑦2 are equal if 

𝑥1 = 𝑥2, 𝑦1 = 𝑦2, that is, their real and imaginary parts are equal. 

Addition operation: The complex numbers 𝑧1 = 𝑥1 + 𝑖𝑦1  and 𝑧2 = 𝑥2 + 𝑖𝑦2  are added by 

summing the real and imaginary parts directly:  

𝑧1+ 𝑧2 = 𝑥1 + 𝑖𝑦1 + 𝑥2 + 𝑖𝑦2= (𝑥1+𝑥2) + 𝑖(𝑦1+𝑦2). 

Subtraction operation: Subtraction of complex numbers 𝑧1 =𝑥1 + 𝑖𝑦1  and 𝑧2 =𝑥2 + 𝑖𝑦2  is 

performed by direct subtraction of real and imaginary parts:  

𝑧1 − 𝑧2 = 𝑥1 + 𝑖𝑦1 − 𝑥2 − 𝑖𝑦2= (𝑥1 − 𝑥2) + (𝑦1 − 𝑦2). 

Multiplication operation: Multiplication of complex numbers 𝑧1=𝑥1+𝑖𝑦1  and 𝑧2=𝑥2+𝑖𝑦2 is 

performed by direct product of numbers in algebraic form, given the imaginary unit property 𝑖2 =
−1.  

𝑧1 ∗ 𝑧2= (𝑥1+𝑖𝑦1)( 𝑥2+𝑖𝑦2)= 𝑥1𝑥2+𝑖2𝑦1𝑦2+𝑥1𝑖𝑦2+𝑥2𝑖𝑦1=𝑥1𝑥2 − 𝑦1𝑦2+𝑖 (𝑥1𝑦2+𝑥2𝑦1). 

Division operation: The partial complex number 𝑧1=𝑥1+𝑖𝑦1  and 𝑧2=𝑥2+𝑖𝑦2 is found by 

multiplying the numerator and denominator by the conjugate number to the denominator:  
𝑧1

𝑧2
=  

𝑥1+𝑖𝑦1

𝑥2+𝑖𝑦2
= 

(𝑥1+𝑖𝑦1)(𝑥2−𝑖𝑦2)

(𝑥2+𝑖𝑦2)(𝑥2−𝑖𝑦2)
=  

𝑥1𝑥2+𝑦1𝑦2

𝑥2
2+𝑦2

2  + 𝑖
𝑥2𝑦1− 𝑥1𝑦2

𝑥2
2+𝑦2

2 . 

 

4. Conjugate complex numbers  

Mastering the ability to perform arithmetic operations with complex numbers and numbers 

that are conjugate to them. This topic introduces students to conjugate complex numbers and 

discusses examples of conjugate complex numbers. If the real part of a complex number keeps and 

the sign of the imaginary part changes, we get a complex number that is conjugate to the complex 

number. If a complex number is denoted by the letter 𝑧, then the conjugate number is denoted by �̅� , 
then the conjugate number will look like �̅�=𝑥-𝑖𝑦. 

5. Difference of complex numbers  

Mastering the ability to do division of complex numbers.  

6. Modulus and argument of a complex number  

There are two forms of a complex number: Cartesian form 𝑥+𝑖𝑦, modulus-argument form [r, 

θ] 

           The modulus is given by |𝑧| = 𝑟 = √𝑥2 + 𝑦2  

           An argument, 𝜃 of the complex number 𝑧 = 𝑥 + 𝑖𝑦 is, 𝜃 = 𝑡𝑎𝑛−1
𝑦

𝑥
 

If -𝜋 ≤ 𝜃 ≤ 𝜋 or -𝜋 ≤ 𝜃 ≤ 𝜋 it is called the principal argument. 

7. Geometrical interpretation of the complex number 

Representation of points with complex coordinates on a plane. Image of vectors with 

complex coordinates on the plane. The representation of the set of points of the complex plane that 

satisfy the given conditions (represented as equalities, inequalities, double inequalities). Criterion 

for belonging of three points of the plane to one straight line.  
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The main goal is to show how complex numbers can be are represented by points and plane 

vectors. 

8. The complex plane. Problem solving  

In this section, students are introduced to and learn how to represent complex numbers 

geometrically. It is convenient to represent complex numbers geometrically. To do this, a 

rectangular coordinate system and each point of the plane is introduced in the plane. The introduced 

coordinate plane is called the complex plane. The abscissa axis is called the real axis, because all 

the real numbers will be marked on it. And the ordinate axis is the imaginary axis, respectively we 

will mark imaginary numbers on it. 

9. Trigonometric form of a complex number  

Mastering the ability to write complex numbers in trigonometric form. The trigonometric 

form of a complex number 𝑧=𝑥+𝑖𝑦 is z = r(cos𝜃+ isin 𝜃), where x=r cos 𝜃, y=r sin 𝜃. 

10. Multiplication and division of complex numbers in trigonometric form  

The complex numbers have not only algebraic form but also trigonometric. As well as 

complex numbers in algebraic form, complex numbers in trigonometric form are also subject to 

operations such as comparison, division, multiplication and exponentiation. Therefore, in all two 

lessons devoted to this topic, students will apply their skills and abilities in working with operations 

on complex numbers in trigonometric form. 

11. Control work  

Lesson in independent problem solving. The main purpose is to test students' knowledge and 

skills on this topic. 

As a result of studying the program of this elective course, students need to: 

- correctly use familiar concepts: complex numbers, real and imaginary parts of complex 

numbers, conjugate numbers; 

- be able to perform arithmetic operations on complex numbers; 

- be able to prove properties and theorems related to the basic concepts and solve typical 

problems that illustrate the main provisions of the elective course. 

The study of the topic "Complex numbers" reveals the abilities of students who have a 

higher degree of mathematical training, which will give them an opportunity not only to analyze 

their abilities, but also to make a rational choice of further study and future profession.  

The main forms of summarizing the results of this elective course "Complex numbers" are 

control work. In order to determine at what level the students have mastered the topic "Complex 

numbers" they were given a written quiz (Appendix A). 

Conclusion 

The complex numbers are very important in mathematics. The elective course "Complex 

numbers" gives students who are interested in mathematics an opportunity to become more familiar 

with this topic. Students in the eleventh grade in the study of this elective course have the 

opportunity to develop knowledge and skills to solve various problems at an advanced level on the 

topic "Complex numbers". The proposed elective course provides an opportunity to go beyond the 

basic concepts of the theory of complex numbers and focus on the study of this section in direct 

connection with many topics in the school mathematics course, as well as using interdisciplinary 

links to show various interesting applications of complex numbers: in solving geometric problems, 

the proof of trigonometric identities and the calculation of trigonometric sums, and many others. 

I believe that our course is useful and relevant to those students who want to learn more than 

the school program, for those of them who plan to study at a technical university and later work in a 

technical specialty. 
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 Аңдатпа: Персоналды басқарудың заманауи автоматтандырылған жүйелері, ең 

алдымен, мекемелердің кадрлық қызметтерінің басшылығы мен персоналының жұмысын 

оңтайландыруға арналған және олардың еңбек өнімділігін арттыруда үлкен рөл атқарады. 

Түйін сөздер: Персоналды басқару, қызметкерлер, автоматтандырылған 

жүйе,ақпараттық жүйе, кадр қызметі, модуль, дерекқор. 

  

Ақпараттық технологиялар тұрғысынан персоналды басқару ақпараттық жүйесі  - бұл 

белгілі бір салаларда жалақыны есептеу және төлеу, табельдік есеп және құжат айналымы 

сияқты бизнес процестерді жетілдіруге мүмкіндік беретін бағдарламалық қамтамасыз ету  

мен технологияларды автоматтандыру және басқару жиынтығы болып табылады[1]. 

Кадрлық әлеуетті тиімді пайдалану және арттыру - кез келген кәсіпорын 

басшылығының асқақ арманы және кадрлық қызметтер қызметінің негізгі мақсаты. Осы 

мақсатқа жетудің алғашқы қадамы-кадрлар туралы ақпаратты уақтылы жинау, талдау және 

сенімді сақтау. 

Компанияның қызметкерлері туралы барлық мәліметтер, мысалы, аты-жөні, кесте 

нөмірі, білімі, дағдылары және лауазымы туралы ақпарат, жеке ақпарат, әскери есепке алу 

туралы ақпарат, байланыс ақпараты және т.б. қызметкерлер туралы ақпаратты жинау мен 

сақтаудың жалғыз нүктесі болып табылатын бірыңғай орталықтандырылған дерекқорда 

сақталады. 

Кадр қызметінің құрылымы, оның саны кәсіпорынның, мекеменің, ұйымның, 

фирманың ұйымдық-штаттық құрылымымен анықталады. Бұл ретте оның қажетті 

қызметкерлерін есептеу негізіне мыналар алынады: жұмысшылар саны; нақты жағдайлар; 

жекелеген өндірістердің типіне, ауқымына және түрлеріне байланысты ерекшеліктер; 

кәсіпорынның, мекеменің, ұйымның, фирмалардың техникалық-экономикалық және 

әлеуметтік сипаттамалары; басқа да көрсеткіштер[2]. 
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Тақырыптың өзектілігі: персоналды ойластырылған басқару мәселелері кәсіпорынның 

жалпы даму стратегиясында басты орындардың бірін иеленуі тиіс. Кез-келген кәсіпорынның 

қызметкерлерді басқаруды оңтайландырудағы маңызды рөл персоналды басқарудың 

автоматтандырылған жүйелеріне тиесілі. Компаниялар өз қызметінде қызметкерлерді 

уақытша және тұрақты негізде жалдауға, олардың әрқайсысына құжаттама жүргізуге, оны 

ішкі және сыртқы талаптарға сәйкес келетін түрде ұстауға мәжбүр. Персоналды басқарудың 

кез-келген автоматтандырылған жүйесі барлық мүдделі тұлғаларға (басшылыққа, 

менеджерлерге) барлық қажетті ақпаратқа жедел қол жеткізуге мүмкіндік береді[3]. 

Кәсіпорынның кадрлар бөлімінің жұмысы қызметкерлердің жеке деректері туралы 

көптеген ақпаратты жинақтаумен байланысты. Дәстүр бойынша ақпарат қағаз жүзінде 

сақталады. Жұмысқа қабылдау, жұмыстан шығару, есеп беру кезінде қажетті деректерді тез 

таңдау қиын. Әзірлеудің негізі адами фактордың әсерінен туындайтын бірқатар себептер 

болды, олар кадрлар бөлімінің сапасы мен қарқындылығына теріс әсер етеді: бланкілерді 

қолмен толтыруда кездейсоқ қателіктер жіберу мүмкіндігі; ақпараттың үлкен көлемін тез 

жеңе алмау; қажетті ақпаратты іздеудің қиындығы. 

Әзірленген жүйенің міндеттері. Персоналды басқару жүйесінің бағдарламалық 

жасақтамасын әзірлеудің мақсаты - кездейсоқ қателіктерді, кадрлар бөлімінің қолданыстағы 

жүйесінің аталған кемшіліктерін барынша жою және ондағы функциялардың сапасы мен 

мерзіміне оң әсер ететін факторларды енгізу: әр функцияның орындалу уақытын азайту; есеп 

жүйесіне бірдей деректерді бірнеше рет енгізуді болдырмау; құжаттама мен есептерді 

автоматты түрде жасау; қарапайым және жылдам іздеу; күндер мен табельдік нөмірлерді 

автоматты түрде қою[4]. 

Атап айтқанда, персонал жөніндегі менеджерлер осындай жүйелердің көмегімен 

кадрлармен жұмыс істеу, бұйрықтарды дайындау және есепке алу кезінде күнделікті 

операцияларды орындауды іске асырады. 

Жұмыстың ғылыми жаңалығы кәсіпорынның кадрлар бөлімінің қызметін ақпараттық-

есептеуіш қолдауды жүзеге асыратын ортаны құру болып табылады. 

Персоналды басқарудың кешенді жүйелері кез-келген кәсіпорындағы кадрлық 

жұмысты автоматтандыру үшін қолданылады. Біріншіден, мұндай жүйелер басшылыққа 

кәсіпорынның құрылымына, штат кестесіне, бос жұмыс орындарына және қызметкерлер 

туралы ақпаратқа байланысты кез-келген мәселе бойынша жедел ақпарат алу үшін қажет. 

Кәсіпорындағы жағдай туралы өзекті ақпаратты талдау негізінде қазіргі жағдайды тез 

бағалай алатын менеджер ғана дұрыс шешім қабылдай алады. 

Ақпараттандырудың міндеті ақпаратты енгізудің, алмасудың, сақтаудың, 

түрлендірудің және берудің уақыттылығын, көлемін және дәлдігін қамтамасыз ету болып 

табылады. Стратегиялық міндет – тиімділікті арттыру арқылы компанияның бәсекеге 

қабілеттілігін қолдау. Адам ресурстарын басқарудың ақпараттық жүйелері қазіргі заманғы 

компанияның міндетті атрибуты ретінде компанияларға енгізілген. Алайда оңтайлы басқару 

шешімдерін қабылдау үшін пайдаланылатын кадрлық ақпараттың  көлемі мен сапасы 

жеткіліксіз. Адам ресурстарын басқаруды қолдаудың ақпараттық жүйесі корпоративтік 

ақпараттық жүйенің бөлігі болып табылады және компанияның бір бизнес үлгісіне 

біріктірілуі керек. Ақпараттық жүйелерді тиімді енгізу мыналарды талап етеді 

ұйымдастырушылық қолдау (ұйымдастырушылық дизайнды өзгерту қызметкерлердің 

қызметі, жаңа корпоративтік ережелерді әзірлеу, қызметкерлерді оқытуды ұйымдастыру 

және т. б.). ақпараттық технологиялар жүйелерін таңдау логикасы:  талаптардың өзгеруін  

талдау (қауіптер мен өсу нүктелерін анықтау);  мекемені басқару жүйесін трансформациялау 

(жаңа стратегиялық, әкімшілік және операциялық контурлар қызметі); ақпараттық 

технологиялар жүйелерін таңдау. Автоматтандыруға арналған техникалық тапсырманы 

әзірлеу кезінде бағдарламалық шешімді таңдау критерийлері: 

• мекеменің стратегиялық перспективалары (оның ішінде ықтимал басқару 

тұжырымдамасы, масштабы, оның ұйымдастырушылық дизайн және т.б.); 
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• мекеменің ағымдағы міндеттері (стратегиялық міндеттермен қарама-қайшылық 

болған жағдайда, мәселелерді шеше алатын жүйе таңдалады), бірақ корпоративтік стратегия 

тұрғысынан қажетті бағытта өзгерту мүмкіндігі бар); 

Персоналды басқаруды қолдаудың бағдарламалық кешені. Бағдарламалық кешен - бұл 

интеграцияланған, жұмысқа дайын мекеменің персоналды  басқару процестерін, 

ресурстарын автоматтандыруға мүмкіндік беретін бағдарламалық-әдістемелік шешім. 

Операциялық басқару:  

кәсіпорынның штаттық кестесі және ұйымдық құрылымы; 

кадрлық есеп; 

табельдік есеп;  

 нарядтар мен жол парақтарын жүргізу;  

 еңбек ақыны есептеу; 

 кадрлық іс жүргізу және құжат айналымы. 

Ұйымдастырушылық модельдеудің ішкі жүйесі:  

Стратегия-мақсаттар құрылымы процестер 

 Операциялық басқарудың ішкі жүйесі 

 Есепке алу құжат айналымын бақылау  

Операциялық басқарудың ішкі жүйесі 

Басқарушылық шешімдер қабылдау  

Кадрлық процестерді басқару  

Стратегиялық басқарудың ішкі жүйесі 

 Модельдеу 

 Персоналды ұзақ мерзімді болжау 

 Бизнесті талдау 

 Оңтайландыру  

Болжау. 

Әкімшілік (кадр процестерін басқару):  

таңдауды, дамуды, бағалауды, ынталандыруды басқару (бақылау, жоспарлау, талдау);  

құзыреттерді басқару.  

Стратегиялық басқару: 

бизнесті талдау;  

оңтайландыру;  

болжау. 

Адами ресурстарды басқару бөлігінде бұл жүйе ұйымдастырушылық кадр қызметінің 

құрылымын (компанияның құрылымдық және процесстік құрылғысы жайлы ақпарат береді, 

қызметтің мақсатты көрсеткіштерін және т. б.) қолдайды. 

Персоналды  басқаруды қолдаудың бағдарламалық кешеніне қойылатын талаптар:  

Икемділік - бағдарламалық жасақтаманы жылдам орнату нақты кәсіпорын қабылдаған 

есепке алу ерекшеліктеріне сәйкес. 

Масштабталу - кәсіпорын құрылымын елеулі өзгерістерсіз жетілдіру шаралары 

базалық  бағдарламалық қамтамасыз ету жүйесінің есептеу қуатын өзгерту. 

Корпоративтік- өңделетін барлық деректерді біріктіруге мүмкіндік беретін бірыңғай 

ақпараттық кеңістікте ақпараттың түпнұсқасын оңтайлы пайдалану. 

Тарату - жұмысты аумақтық бір-бірінен алыс орналасқан пайдаланушылар үшін  

бірыңғай ақпараттық жүйеде ұйымдастыру. 

Сенімділік - деректерді төтенше жағдайлардың туындауы кезінде жедел қалпына 

келтіру. 

Клиент-серверлік технология - желі жүктемесін айтарлықтай азайтады, деректерді 

өңдеу жылдамдығын арттырады[5]. 

Бұл бағдарламалық жасақтама тек  әр түрлі бөлімдердің іс-әрекеттерін үйлестіруге 

мүмкіндік бермейді, сонымен қатар  персонал мен басшылық арасындағы өзара іс-қимыл 



 255  

 

арналары: жеке өзара әрекеттесу, телефон, интернет болып атабылады. Сонымен қатар, бұл 

бағдарламалық жасақтама қамтамасыз ету бөлімінің қызметкерлеріне толық ақпарат алуға 

мүмкіндік береді. Жоспарлау және бақылау үшін қажет қызметкер туралы жалақы, оқу, 

іссапарлар және т. б. бойынша бюджеттер. 

Ақпараттық жүйелер нарығы әр түрлі деңгейдегі компаниялардағы 

ұйымдастырушылық даму және қызметтің әртүрлі бағыттары бойынша персоналды 

басқарудың және бизнес-процестерді оңтайландыру өзекті мәселелерін шешуге арналған 

бағдарламалық өнімдердің кең таңдауын ұсынады.  

"Персоналды басқару" модулі 

Кадрларды есепке алуды және еңбекақы төлеуге байланысты бірқатар есептеу 

процедураларын автоматтандыруға арналған. Екі модульден тұрады: "персоналды басқару" 

және "жалақы" модульдері. Персоналды басқару мәселесінің күрделілігін бағалау үшін кадр 

маманы  болудың қажеті жоқ.  

"Персоналды басқару" модулімен жұмыс кәсіпорынның штаттық кестесі енгізуден 

басталады. Қызметкерді жұмысқа қабылдау бұйрығын рәсімдеу, қызметкердің жеке 

картасын жасауға әкеледі. Бұл ретте қызметкердің "жалақы" модулінде, сондай-ақ еңбек 

шарт / келісімшарт модулінде дербес шоты автоматты түрде қалыптастырылады.  

Компанияның бағдарламалық өнімі – персоналды басқару процесін оңтайландыруға 

және оны жаңа сапалы деңгейге шығаруға қабілетті қуатты құрал болып табылады. 

Персоналды басқару жүйесі санатына жатады. Бұл жүйеде келесі мүмкіндіктер іске 

асырылған:  

1. Құрылымдық ұйымдық штаттық кестені және кадр саясатын жоспарлау; 

 2. Кадрлар қозғалысын жедел есепке алу;  

3. Персонал бойынша әкімшілік құжат айналымын және еңбек есебін жүргізу; 

 4. Жұмыс уақыты қорларын жоспарлау және оларды пайдалануды есепке алу; 

 5. Кәсіпорындағы еңбекті есепке алу және жалақыны есептеу. 

6.Басшылық лауазымдарға персоналды іріктеу; 

 7. Кадр резервін және мобильдік персоналды жүргізу; 

 8. Қызметкерлерді аттестаттау және біліктілігін арттыру; 

 9. Еңбек нарығында мамандарды іздеу;  

10. Мерзімі шектеусіз мұрағаттар жүргізу. 

Жүйе кәсіпорынды басқару бойынша басқа да бағдарламалық жүйелермен интеграция 

мүмкіндігін қарастырады.  

Кадрларды есепке алу 

Модульдің негізгі міндеттері - қызметкерлер бойынша барлық есепке алу 

жұмыстарын қабылдау бойынша операцияларды автоматтандырылған жүйе арқылы 

орындау, қызметкерлерді ауыстыру, жұмыстан шығару, сондай-ақ даярлау және есепке алу 

бойынша әр түрлі тізімдер мен есептік құжаттарды қалыптастыру. 

Пайдаланушылар кез келген ақпарат бойынша деректер базасына енгізілген еркін 

есептерді ала алады. 

Бұл модуль бөлім басшыларына, инспекторларына кадрлар және персонал 

менеджерлері арналған. Негізгі функционалдық мүмкіндіктері: 

1. Нормативтік-анықтамалық ақпаратты қалыптастыру және жүргізу; 

2. Қабылдаумен, қызметкерлер туралы толық ақпарат жүргізу қызметкерлерді 

жұмысқа шығару, қызмет бойынша ауыстыру, алмастыру, жеке карточкалар, еңбек 

кітапшалары, еңбек өтілі (жалпы, үздіксіз, кәсіпорында). 

Қызметкерлерді неғұрлым егжей-тегжейлі жіктеу үшін мыналарды енгізуге 

болады.Қосымша атрибуттар: 

1. Негізгі байланысты бұйрықтарды автоматты түрде қалыптастыру 

қызметкерді қабылдау, жұмыстан шығару және ауыстыру жөніндегі іс-қимылдармен 

реттеледі. Сыртқы баспа құжатының түрі ұсынылған құжатқа сәйкес реттеледі; 
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2. Әр түрлі анықтамалар мен шығыс құжаттарын қалыптастыру; 

3. Статистикалық ақпаратты дайындау және талдау деректері. 
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Аңдатпа: Бұл мақалада мектеп математика курсында  сандар теориясы есептерінің 

рөлі жазылған. Сандардың бөлінгіштік белгілерін дәлелдеудің бірнеше әдістеріне мысалдар 

берілген. 

Аннотация: В данной статье изложена роль задач по теории чисел в школьном курсе 

математики. Приведены примеры нескольких методов доказательства признаков делимости 

чисел. 

Abstract: This article describes the role of number theory problems in the school 

mathematics course. Examples of several methods for proving signs of divisibility of numbers are 

given. 

Түйінді сөздер: сандар теориясы, бүтін сандардың бөлінгіштігі, математикалық 

индукция, Ньютон биномы. 

Ключевые слова: теория чисел, делимость целых чисел, математическая индукция, 

бином Ньютона. 

Keywords: number theory, divisibility of integers, mathematical induction, Newton's 

binomial. 

 

Қазіргі таңда мұғалім мектеп білім беру стандартына сәйкес базалық және 

тереңдетілген деңгейде (математикалық сыныптар, математикалық үйірмелер, эллективті 

курстар,  оқушыларды олипиадаға дайындау, зерттеу жобаларын жүргізу және т.б.) білім 

бере алуы керек. Осының барлығы математика мұғалімінің қиындық деңгейі жоғары 

есептерді шығара білу дайындығын қажет етеді. Сондықтан болашақ мұғалімдердің пәндік 

дайындығы жоғары да айтылған кәсіби тапсырмаларды орындай алатындай кәсіби 
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құзіреттіліктерді қамтамасыз ету керек. Элементар сандар теориясында келесі сұрақтар мен 

сәйкес есептер қарастырылады: 

бүтін сандардың бөлінгіштік теориясы және бөлінгіштікке берілген есептер 

(бөлінгіштік белгілері,  ЕҮОБ, ЕКОЕ табу және оның қолданылуы); 

сандық функциялар және натурал сандардың бөлінгіштерінің қосындысын табу; 

Диофант теңдеулері, бүтін санды теңдеулерді шығару. 

Бөлінгіштікке берілген есептерді оқушылардың оқу-зерттеушілік жұмыстарын 

ұйымдастыруға қолдануға болады.  Мысалы, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 41 және т.б. 

сандарына бөлінгіштікті белгісін анықтау және  негіздеу.  Сонымен қатар элементар сандар 

теориясының ұғымдары мен есептері мәдени-тарихи құндылықтар болып табылады. 

Олардың бірнеше ғасырлық тарихы бар. Мысалы, Эратосфен торы, Евклид теоремасы, 

Пифагор үштігі және т.б. [1]. 

Бөлінгіштік белгілері деп берілген х санының а санына қалдықсыз бөлінетінін бөлу 

амалын орындамай–ақ білуге болатын ережелерді айтамыз.  

Қосынды мен көбейтіндінің бөлінгіштігінің кейбір қасиеттерін дәлелдейік.  

Егер бүтін сандардың қосындысында әрбір қосылғыш белгілі бір санға бөлінетін 

болса, онда қосынды да сол санға бөлінеді. Дәлелдеуді үш қосылғыш арқылы жүргізейік. 

a, b және  c - бүтін сандарының әрқайсысы  р санына бөлінсін  0,  pZp . 

Анықтама бойынша  pmcplbpka  ,, ,  мұндағы  k, l  және  m – бүтін сандар. 

Онда     mlkppmplpkcba  . 

k, l  және  m – бүтін сандар болғандықтан, онда  mlk   - бүтін сан, ендеше 

анықтама бойынша cba   қосындысы  р-ға бөлінеді. 

Егер бүтін сандардың айырымында азайғыш пен азайтқыш қандай да бір санға 

бөлінсе, онда айырым да сол санға бөлінеді.  

a, b - бүтін сандар және а-саны да, b-саны да  р-ға   0,  pZp   бөлінсін. Егер  b-

саны  р-ға  бөлінсе, онда (-b) саны да  р-ға  бөлінеді. ( а-b) айырымын а+(- b)  түрінде жазып 

аламыз. Алдыңғы анықтамадағы қасиет бойынша қосынды  р-ға бөлінетінін көреміз. Ендеше  

( а-b) айырымы да  р-ға  бөлінеді.  

Егер бүтін сандардың қосындысында барлық қосылғыш белгілі бір санға бөлініп, тек 

біреуі ғана бөлінбесе, онда қосынды да сол санға бөлінбейді.  

a, b және  c - бүтін сандар. а  және  b  саны  р-ға  бөлінсін, ал  с – саны  р-ға  

 0,  pZp   бөлінбейтін болсын. 

cba    қосындысының  р-санына бөлінбейтінін дәлелдейік.  

Дәлелдеуді кері жору әдісі арқылы келтіреміз. cba   қосындысы  р- санына 

бөлінсін делік. Онда     bacba    айырымында азайғыш пен азайтқыш р-ға  

бөлінеді. Ендеше айырым да   р- санына  бөлінеді.    bacba   айырымы  с-ға тең 

болғандықтан, с-саны  р- санына  бөлінеді. Ал бұл шартқа қарама-қайшы. Демек, біздің 

болжамымыз дұрыс емес, cba   қосындысы  р- санына  бөлінбейді.  

Егер бүтін сандардың көбейтіндісінде көбейткіштердің біреуі қайсыбір санға бөлінсе, 

көбейтінді де сол санға бөлінеді.  

а  және  b  бүтін сандарының көбейтіндісінде  а  көбейткіші  белгілі бір  с – санына 

бөлінсін  0,  сZс . Анықтама бойынша  cka  , мұндағы  k  - бүтін сан. Онда  

 bckab   және көбейтудің терімділік қасиеті бойынша   kbсab  .  Әрі  kb  - бүтін сан. 

Сонымен анықтама бойынша  ab   көбейтіндісі  с – санына бөлінеді.  
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Егер екі бүтін санның көбейтіндісінде бір көбейткіш  m  - санына, ал келесі көбейткіш   

n – санына бөлінетін болса, онда көбейтінді  mn – ге бөлінеді.  

а  және  b – бүтін сандар және  а – саны  m  - санына  0,  mZm , ал  b-саны  n – 

санына  0,  nZn  бөлінсін. Онда анықтама бойынша mka  ,  nlb   ,  мұндағы  k  

және  l – бүтін сандар. Осыдан, көбейтудің ауыстырымдылық және терімділік қасиеттерін 

пайдаланып     klmnnlmkab  . 

k  және  l – бүтін сандар болғандықтан, олардың көбейтіндісі де бүтін сан болады. 

Демек, ab  көбейтіндісі  mn-ге бөлінеді.  

           Бөлінгіштікке берілген есептерді шешуде бүтін сандардың тізбектей орналасу 

қасиеттері жиі қолданылады. 

           Тізбектей орналасқан  n  бүтін сандардың көбейтіндісі  n- ге бөлінеді; 

           Тізбектей орналасқан үш бүтін санның көбейтіндісі  6-ға бөлінеді; 

           Тізбектей орналасқан  екі жұп санның көбейтіндісі  8-ге бөлінеді [2]. 

1-Мысал.  
258 842    қосындысының  28-ге бөлінетінін дәлелдейік. Әр 

қосылғышты 2-нің дәрежесіне келтіреміз де, ортақ көбейткішті жақшаның сыртына 

шығарамыз: 

      2121222222222842 6426610823528258   

2126   - көбейтіндісінде бірінші көбейткіш 4-ке, екінші көбейткіш  7-ге бөлінеді. 

Онда бұл көбейтінді (демек берілген өрнек те)  28-ге бөлінеді. 

2-Мысал. Екі тақ санның квадраттарының айырымы 8-ге бөлінетінін дәлелдейік. 

12 m   және  12 p  сандары   ZpZm  ,  берілсін делік. Кез келген  m  және  

p  бүтін сандары үшін     22
1212  рm  айырымының  8- ге бөлінетінін дәлелдейік.  

Өрнекті көбейткіштерге жіктейік: 

          

  pmpm

pmpmpmpmрm





14

212121212121212
22

 

Егер  m  және  p  сандарының екеуі де тақ немесе жұп болса, онда   pm    

көбейткіші  2-ге бөлінеді. Ал егер, m  және  p  сандарының біреуі тақ біреуі жұп болса, онда  

 14  pm   көбейткіші 2-ге бөлінеді. Осылайша,   pmpm  14   көбейтіндісінде  

бірінші көбейткіш  4-ке, екінші немесе үшінші көбейткіш 2-ге бөлінеді. Демек, көбейтінді 8-

ге бөлінеді [3].  

Безу теоремасын қолдану. 

Безу теоремасынан, кез келген тақ n үшін 
nn ba   және 

nn ba   өрнектері 

сәйкесінше ba  және ba   - ға бөлінеді, ал кез келген жұп n үшін 
nn ba   өрнегі екеуіне 

де ( ba   және ba   ) бөлінеді. Осы факт негізінде көптеген бөлінгіштікке берілген 

есептер шешіледі.  

3-Мысал. Ешқандай n натурал саны үшін 15156 23  nnn  қосындысының 

 2n -ге бөлінбейтінін дәлелде. 

Шешімі: Безу теоремасына сәйкес, егер  nP  көпмүшелігі  an  -ға бөлінсе, онда 

бұл көпмүшеліктің  an  -ға бөлгендегі қалдығы 0-ге немесе кез келген n үшін  aP -ға тең 

болады.  2P -ні есептейміз: 
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        111530248152152622
23

P . Қалдық 0-ден өзге. 

Демек, ешқандай n үшін 15156 23  nnn  қосындысы  2n -ге бөлінбейді.  

4-Мысал. Кез келген натурал n үшін 
nnn 184239   өрнегі 7-ге бөлінетінін 

дәлелде. 

Шешімі: Өрнекті мына түрде жазып алайық: 

   nnnnnnn 418439184239  , онда 
nn 439   -дәреже негізінің айырмасына 

бөлінеді, яғни, 35439  , сондықтан ол 7-ге бөлінеді. 
nn 418    сондай-ақ 14418  -ке 

бөлінеді, демек 7-ге де бөлінеді [4]. 

5-Мысал. Барлық n тақ сандар үшін   nnnnn 65610133   өрнегі 56-ға бөлінетінін 

дәлелде.  

Шешімі: 8756   болғандықтан, берілген өрнектің 7-ге және 8-ге бөлінгіштігін 

дәлелдесек жеткілікті. Ал бұны берілген өрнекті келесідей түрге келтіріп көрсетуге болады

     
  nnnn

nnnnnnnnnnnnnnn

53613

613561336518303965610133




Барлық 

тақ n үшін бірінші көбейткіш 7-ге, ал екінші көбейткіш 8-ге бөлінеді. Демек, бастапқы өрнек 

56-ға бөлінеді.  

Ньютон биномы. 

Сандардың бөлінгіштігіне берілген көптеген есептер Ньютон биномына жіктеу 

арқылы шешіледі. Ол келесідей түрде болады: 
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 . Мүшелерінің жіктелу саны  1n -ге тең. Егер бином  nax   түрінде 

болса, онда жіктеудің жұп орында тұрған барлық мүшесінің таңбасы теріс, ал барлық тақ 

орындағы мүшелерінің таңбасы оң болады.  

6-Мысал. Барлық натурал n үшін 
32 2329  nnn

-нің 9-ға бөлінетінін дәлелде. 

Шешімі:     nnnnnnnnn K 2892272892272329 32  

nnnnn KK 29927228927  . Бином жіктеуінің соңғы мүшесінің 

басқасының бәрінде 27 көбейткіші бар, демек 9-ға бөлінеді. Жіктеудің соңғы мүшесі  n2 . 

Онда берілген санды былай жазуға болады: 
nnK 29927  , мұндағы К- Ньютон 

биномының алғашқы n мүшесін 27-ге бөлгендегі бөліндісі. Алынған қосындыда әрбір 

қосылғыш 9-ға бөлінеді, демек қосынды да 9-ға бөлінеді. 

7-Мысал. 741010 1715   санын 9-ға бөлгенде қалатын қалдықты тап. 

Шешімі:   151015 191910  K , мұндағы К- (9+1)15  көпмүшелігін алғашқы 15 

мүшесіне бөлгендегі бөліндісі.  

  171717 191910  N , мұндағы N- (9+1)17  көпмүшелігін алғашқы 17 мүшесіне 

бөлгендегі бөліндісі.  

28974  , онда 

  4892891919741010 1715  NKNK , демек қалдық 4-ке тең 

[5]. 

 8-Мысал.. Кез-келген  n  натурал мәнінде n5 -5n4 +4n 5-ке бөлінетінін 

дәлелдеңіз. 

 1-әдіс (қалдықтар әдісін қолдану). 



 260  

 

 Қандайда бір санның 5-ке бөлінуін дәлелдеу қажет болғандықтан, натурал 

сандарды 5-ке бөлгендегі мүмкін қалдықтарын қарастыру қажет. Мұндай қалдықтар 

қалдықпен бөлу теоремасына сәйкесолар тек: 0, 1,2, 3, 4. 5 болуы мүмкін. n5 , 4n, n5 +4n 5-ке 

бөлгендегі  қалдықтар кестесін құрамыз: 

 

n

  

0 1 2 3 4 

n5 0 1 2 3 4 

4n 0 4 3 2 1 

n5 +4n 0 0 0 0 0 

 

 Бұл кестеден кез-келген  натурал n-нің мәнінде  n2+4n саны 5-ке бөлгенде 

қалдығы 0, яғни 5-ке бөлінетінін көрсетеді.  Есептің шешімін талдағаннан кейін осы 

әдісті бөлінгіштіктің басқа есептерін, сондай-ақ оның ұтымдылығын шешу үшін қолдану 

мүмкіндіктерін анықталады. Орындалған шешімді талқылау қалдық әдісінің белгілі бір санға 

бөлінуін дәлелдеу үшін барлық есептерді шешуге қолданылуы туралы қорытынды жасауға 

мүмкіндік береді. Алайда, бұл әрдайым ұтымды шешім емес және оны оқушыларға түсіндіру 

керек. Оқушылар өз бетінше немесе мұғалімнің көмегімен бұл туралы қорытындыға келуі 

керек қалдық әдісін тікелей қолдану абсолютті шамада тым үлкен емес санға бөлінуді 

қарастырған жағдайда ғана ұсынылады. Егер бұл барлық оқушыларға түсінікті болмаса, онда 

мұғалім оларды кез-келген натурал санмен және санмен дәлелдеу үшін осы формада қалдық 

әдісін қолдануды ұсына алады. 

 2-әдіс (Математикалық индукция әдісін қолдану).  

1) n=1 болғанда, n2+4n= 5m, яғни n=1 болғанда n2+4n саны 5-ке бөлінеді. 

2) тұжырым қандайда бір n үшін орындалтыны дәлелденген, яғни n2+4n= 5m 

орындалатын т саны табылады. 

3) тұжырым n+1 үшін орындалатын дәлелдейік, яғни мұндағы р – натурал сан. 

 Сонымен, n+1 болғанда кезінде тұжырым дәлелденді. Демек, математикалық 

индукция принципіне сәйкес бізде n2+4n кез-келген натурал  n үшін 5-ке бөлінеді. 

 3-әдіс. Көбейткіштерге жіктеу әдісінде қолдануға болады.  

 Соңында қарастырылған әдістердің әрқайсысының артықшылықтары мен 

кемшіліктерін ғана емес, сонымен қатар белгілі бір шешімнің ұтымдылығы туралы белгілі 

бір қорытынды жасауға болады. Бүтін сандардың бөлінгіштіне берілген есептер мысалында 

есепті шешудің бірнеше жолын табу үшін кейбір әдістерді қолдану мүмкіндігін қарастырған 

дұрыс. 

Элементар сандар теориясының есептері  үлкен дамытушылық потенциалға ие. 

Мұндай есептер 5 сыныптан бастап 11 сынып аралығынада кездеседі. Бөлінгіштікке берілген 

есептерді оқушылардың логикалық  және математикалық ойлауын дамыту құралы ретінде 

қолдануға болады. Олардың көбі белгілі алгоритм көмегімен шығарылағанымен, оларды 

шығару барысында болжам жасалып және аналитикалық-синтетикалық іздеу әдістері 

арқылы  тексеріледі. Сонымен қатар, элементар сандар теориясының есептерін шығару 

математикалық тіліді меңгеруді қажет етеді. Есептерді шығару барысында үнемі 

мәліметтерді математикалық тілге және керісінше аударып отыруды қажет етеді. Есептерді 

шығаруда есептің шартын талдау, болжам жасау және оны тексеру, анализ және синтез 

жасау деген сияқты жекелеген біліктілікті қалыптастыру қарастырылған. 
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ЖАРНАМА АГЕНТТІГІНІҢ ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМЫНЫҢ 

АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕСІН ӘЗІРЛЕУ. 

 

Тельжанов А.Ж.-магистрант «Ақпараттық технология» факультеті, М.Х.Дулати 

атындағы ТарӨУ 

Жоранова Н.Ж.-аға оқытушы, М.Х.Дулати атындағы ТарӨУ 

 

Аңдатпа:Жарнама агенттігінің басқару және өндірістік қызметін автоматтандыруға 

арналған ақпараттық жүйелерді әзірлеу тәсілі қарастырылады. Осы пәндік салада жұмыс 

істеуге қабілетті болашақ ақпараттық жүйелердің негізгі құрамдастары сипатталған. 

Кілттік сөздер: Жарнама,жарнама агентігі, қызмет көрсету, ақпараттық жүйе, 

деректер қоры, құрылым,тұтынушы,тапсырыс,сұраныс. 

 

Заманауи жарнама агенттіктері деректердің үлкен көлемін жинақтайды. Олар 

көрсететін қызметтердің сапасы мен саны жарнама агенттіктерінің қызметкерлері бұл 

деректерді қаншалықты жылдам және тиімді пайдаланатынына тікелей байланысты. 

Тапсырыс беруші қойған белгілі бір мәселені шешуде (орын таңдау, қызметкерлерді 

іріктеу, сметаларды есептеу) үлкен көлемдегі ақпаратты пайдалану қажет болды. Қазіргі 

уақытта осы қызмет түрі үшін ақпараттық жүйелерді құруға түрткі болып отыр. 

Жарнама қазіргі сауданың қозғалтқышы екені белгілі. Жарнаманың көмегімен өнімді 

өткізуден түсетін пайданың өсуі байқалады, тұтынушылардың сұранысы артады, өйткені 

жарнама қызығушылық пен қалауды қалыптастырады. Бренд имиджін құру және нығайту да 

негізгі міндеттердің бірі болып табылады [3]. Осылайша, жарнамалық компаниялар тауарды, 

брендті танымал және тұтынушылардың көп бөлігіне танымал етуге ұмтылады, бұл өнім 

иелерінің осы қызмет түріне сұранысты тудырады. Жарнамалық бизнес осы саладағы 

жоғары бәсекелестікке қарамастан, ісін жаңа бастаған кәсіпкерлер үшін перспективалы 

болды. 

Автоматтандыру - бұл қызметкерлердің тиімділігін арттыратын, сату көлемін 

ұлғайтатын, қызметкерлерді күнделікті жұмыстардан босататын, сол арқылы адам еңбегінің 

шығындарын азайтатын және олардың өндірістің негізгі бизнес-процестеріне шоғырлануға, 

ең жоғары тиімділікпен жұмыс істеуге, өндірістегі өзгерістерге жауап беруге мүмкіндік 

беретін механизм. уақтылы және одан әрі бизнесті сәтті жоспарлау. 

Жарнама нарығы жарнама берушілер, жарнама жасаушылар және дайын жарнаманы 

тұтынушылар арасында туындайтын және дамитын экономикалық, құқықтық, әлеуметтік-

мәдени қатынастардың кең жүйесін қамтиды [3]. 

Жарнама нарығының дамуының негізгі тенденциялары: 

- ақпарат алмасудың жаһандануы; 

- шоғырландыру (холдингтерді құру); 
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- әртараптандыру, ол жарнамалық қызметке алуан түрлі сұранысты жан-жақты 

қанағаттандыруға ықпал етеді.Автоматтандыру ғылыми-техникалық прогрестің 

бағыттарының бірі болып саналады, экономикалық-математикалық әдістерді, өзін-өзі 

реттейтін техникалық құралдар мен басқару жүйелерін қолдану, ол адамды энергияны, 

ақпаратты алу, беру, түрлендіру және пайдалану процестеріне қатысудан босатады. немесе 

материалдар, бұл қатысу дәрежесін немесе орындалатын операциялардың еңбек 

сыйымдылығын айтарлықтай төмендетеді [2]. 

Кез келген ақпараттық жүйе – бұл мақсат пен міндеттерге жету үшін ақпаратпен 

жұмыс істеуге арналған құралдар, әдістер, ресурстар [14]. Қоғам дамуының қазіргі кезеңінде 

әр түрлі қызмет салаларындағы кәсіпорындардың қызметіне соңғы ақпараттық 

технологияларды пайдалануға және автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді енгізуге көп 

көңіл бөлінуде. 

Дербес компьютерлердің көмегімен ақпаратпен жұмыс істеуге арналған 

автоматтандырылған бағдарламалар кеңінен қолданылады. Қызметкерлердің жұмыс 

орындарын, оның ішінде жарнама саласында автоматтандыру бар. Бүгінгі таңда 

маркетологтың жұмыс орны нарық сипаттамаларын, әртүрлі тауар түрлеріне сұранысты, 

тұтынушылардың қалауларын және сатуды болжауды зерттеуді қамтамасыз етеді. 

Автоматтандырылған жұмыс орнының құрылымы: 

- ұсынуға ыңғайлы формадағы ақпаратты қамтитын мәліметтер қоры; 

- белгілі бір саладағы анықталған заңдылықтарды, сараптамалық бағалауды орындау 

әдістерін қамтитын білім базасы; 

- ақпаратты өңдеуді қамтамасыз ететін бағдарламалық құралдар жиынтығы; 

- қызмет тиімділігін бақылау және тексеру жүйелері; 

- арнайы бағдарламалық қамтамасыз ету. 

Жарнамалық қызметті жүзеге асыру кезінде мақсатты және жалпы жарнамалық 

бюджетті анықтау, мақсатты аудиторияны анықтау және сәйкесінше тұтынушылық мінез-

құлық, оны одан әрі орналастыру арқылы тауар тұжырымдамасын әзірлеу маңызды [12]. 

Автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО) соңғы пайдаланушыға ақпаратты өңдеуді 

және белгілі бір пәндік саладағы оның қызметін автоматтандыруды қамтамасыз ететін 

ақпараттық, бағдарламалық және техникалық ресурстар кешенін қамтиды. 

Маркетологтың жұмыс орны маркетингтік және жарнамалық зерттеулерді кешенді 

автоматтандыруға маманданған және келесі міндеттерді шешуге кепілдік береді: тауар 

нарығы мен жарнама нарығының сипаттамаларын зерттеу, олардың мүмкін болатын 

мүмкіндіктерін талдау; өнімге сұранысты зерттеу; өнімді сатып алушылардың мінез-құлқын 

талдау; бұқаралық ақпарат құралдарын зерттеу; жарнамалық науқанның тиімділігін талдау; 

қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді сатуды болжау. 

Агенттік 2005 жылы құрылды, агенттік жаңадан ашылып жатқанда, қызмет аясы тек 

жоғарылату болды, агенттік бар кезінде қызмет аясы кеңейген жоқ. 

«Ғазиза и К» жарнама агенттігінің құрамына бірнеше бөлімшелер кіреді: 

- орындау бөлімі; 

- техникалық қолдау; 

- бухгалтерлік есеп. 

Агенттік директоры барлық департаменттерді басқарады. Бухгалтерлік есеп кәсіпорындағы 

қаржылық мәселелермен айналысады. 

«Ғазиза и К» агенттігінің ұйымдық құрылымы төмендегі суретте көрсетілген (3-сурет). 
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Сурет 1. «Ғазиза и К» агенттігінің ұйымдық құрылымы 

 

«Ғазиза и К»  есептік жазба менеджерінің жауапкершілігі 

мыналарды қамтиды: 

- іс-шараларды/акцияларды өткізуге мүдделі клиенттермен байланыс; 

- тұтынушыларды агенттік қызметтері туралы дұрыс ақпаратпен қамтамасыз ету; 

- іс-шараны өткізу орындарын көрсету және таңдау; 

- нақты клиенттің барлық тілектерін ескеретін үлгілі сценарийлерді құрастыру; 

- іс-шараларды жоспарлау; 

- жоспарланған іс-шаралар туралы агенттіктің барлық бөлімшелерін хабардар ету; 

- іс-шараның барлық нюанстары мен жеке ерекшеліктерін клиентпен келісу; 

- шартты жасау және қол қою; 

- акцияға жарнамалық материалдарды қабылдау; 

- іс-шара өткізу; 

- агенттік басшылығына есеп беру құжаттамасын дайындау; 

- акцияда пайдаланылған өнімді есептен шығару бойынша құжаттаманы бухгалтермен 

келісу. 

Есептік менеджердің функциялары 4-суретте анық көрсетілген. 
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Сурет 2. Есептік менеджердің функциялары 

 

Іс-шара менеджері әрқашан агенттік клиентінің барлық тілектерін ескеруге тырысады. 

Клиенттердің талаптары көбінесе агенттік қабылдаған ережелерден ерекшеленеді және әрбір 

нақты жағдай агенттік басшылығымен келісілуі керек, бұл өте қиын болуы мүмкін. 

Менеджер өзі жүзеге асыратын іс-әрекет үшін үлкен қаржылық жауапкершілікті 

көтереді, сметаларды есептеуде, шарттарды жасауда қателіктер жібермеу керек. 

Осылайша, кәсіпорынның қолданыстағы ақпараттық жүйесінің жетілмегендігінің 

бірқатар себептерін талдай келе, біз жарнама агенттігінің барлық менеджерлерінің жұмыс 

орындарын автоматтандыру қажет деген қорытындыға келдік. 

Трансформацияланатын бизнес-процестердің DFD TO-BE диаграммасы 7-суретте 

көрсетілген. Бұл модельде келесі процестер толығымен автоматтандырылған: 

- жобалар кезегін қалыптастыру – төлем деректерін және оқиғаның басталуын ескере 

отырып, жүйенің өзі барлық жобалардың қалыптасқан кезегін түсіруді дайындайды; 

-есептер үшін құжаттаманы қалыптастыру – жүйе өте ақпараттылығымен ерекшеленеді: 

оннан астам есептерді кез келген уақытта жасауға болады, бұл жобаның ағымдағы жағдайын, 

жарнама берушінің мәртебесін, барлық жұмыс туралы ақпаратты толық бақылауға мүмкіндік 

береді. басшылар мен олардың еңбегіне ақы төлеу; 
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- тапсырыстар бойынша төлем бойынша қаржылық деректерді қайталау – жүйе бақылау-

кассалық машиналардың бағдарламалық қамтамасыз ету. 

 

Cурет 3. Ақпараттық процестердің объектіге бағытталған моделі 

 

Жарнамалық ақпарат жағдайды бейтарап бағалауға, жұмысты талдауға, сұранысты 

зерттеуге арналған компанияның маркетингтік ақпараттық жүйесінің бөлігі болып саналады. 

Біздің уақытымызда автоматтандыру құралынсыз су астында қалу мүмкін емес, оның 

үстіне табысты даму мүмкін емес. Көптеген кәсіпорындарда сауда және персоналды басқару, 

бухгалтерлік есеп және басқа да кейбір қызмет түрлері автоматтандырылған. 

Жұмысты даярлау кезінде мәселенің көпшілігі анықталды, мысалы: 

- автоматтандыру жүйелерінің функционалдық бөлігінің кемшіліктері; 

-бәсекелес әзірлеушілердің функционалдық модульдерін, автоматтандыру жүйелерін өзара 

байланыстырудың мүмкін еместігі; 

- мәліметтерді енгізу және шығарудың әртүрлі форматтары 

- шешуі қиын деп жіктеуге болмайды. 

Конфигурациялау мүмкіндігі бар автоматтандыру жүйелері көп болғандықтан, бұл 

мәселелерді шешуге мүмкіндік береді немесе «кешегі мәселелердің» шешімдерін қамтиды. 
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ЦИФРЛАНДЫРУ ЖӘНЕ ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР БІЛІМ БЕРУДЕ 

ПРОБЛЕМАЛАР МЕН ПЕРСПЕКТИВАЛАР 

 

Баймырзаева Г. Ж. – техника ғылымдарының магистрі, «Ақпараттық жүйелер» 

кафедрасының аға оқытушысы, М.Х.Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті, 

Тараз қаласы 

 

Аңдатпа. Мақала цифрландыру және білім берудегі цифрлық технологиялар 

мәселелері мен перспективаларына арналған. Қазіргі қоғам ақпараттың үлкен ағымымен 

және әр түрлі қызмет салаларына инновациялардың енгізілуімен сипатталады, бұл адамнан 

белгілі бір білім мен дағдыларды талап етеді, оның негізі креативтілік және шығармашылық 

ойлау. Бұл мақалада цифрлық технологияларды қолдану және оқушыларды цифрлық 

әлеуметтендіруді қамтамасыз ету қажеттілігі негізделген, цифрландыру тұжырымдамасы 

қарастырылған және білім берудегі цифрлық технологиялар ұсынылған. Цифрлық 

технологиялар-бұл қазіргі заманғы әлемдегі құрал ғана емес, сонымен қатар оқыту үшін кең 

мүмкіндіктер ашатын, жасампаз болуға көмектесетін орта. 

Аннотация. Статья посвящена проблемам и перспективам цифровых технологий в 

цифровизации и образовании. Современное общество характеризуется большим потоком 

информации и внедрением инноваций в различные сферы деятельности, что требует 

определенных знаний и навыков, основанных на творчестве и творческом мышлении. В 

данной статье обосновывается необходимость использования цифровых технологий и 

обеспечение цифровой социализации учащихся, рассматривается понятие цифровизации и 

представлены цифровые технологии в образовании. Цифровые технологии — это не только 

инструмент в современном мире, но и среда, открывающая широкие возможности для 

обучения и помогающая заниматься творчеством. 
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Annotation. The article is devoted to the problems and prospects of digital technologies in 

digitalization and education. Modern society is characterized by a large flow of information and the 

introduction of innovations in various fields of activity, which requires certain knowledge and skills 

based on creativity and creative thinking. This article substantiates the need to use digital 

technologies and ensure the digital socialization of students, considers the concept of digitalization 

and presents digital technologies in education. Digital technologies are not only a tool in the modern 

world, but also an environment that opens up great opportunities for learning and helps to engage in 

creativity. 

Түйін сөздер: цифрлық білім, цифрлық оқыту, оқу процесі, білім беру 

технологиялары 

Ключевые слова: цифровое образование, цифровое обучение, 

образовательный процесс, образовательные технологии 

Keywords: digital education, digital learning, educational process, educational technologies 

 

Сандық білім беру ортасы соңғы бірнеше онжылдықта белсенді түрде дамып келеді. 

Қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес, цифрлық технологиялар бүгінгі таңда 

заманауи оқу үдерісінде танымал құрал мәртебесіне ие болды. «Цифрлық білім беру» 

терминінің әртүрлі салалардағы мамандардың кеңінен таралуына және қолданылуына 

қарамастан, бұл терминді біртұтас түсіндіру мәселесі шешілмеген күйінде қалып отыр, 

өйткені оның мағынасы зерттеу ерекшеліктеріне байланысты өзгеруі мүмкін. Ғылыми 

еңбектер мен мақалаларда «цифрлық білім беру» термині білім беру қызметінің келесі 

түрлерін жиі сипаттайды: e-learning форматында оқыту, қашықтықтан оқыту 

технологияларын пайдалана отырып оқыту, ақпараттық және электрондық технологияларды 

пайдалана отырып оқыту [1]. 

Сонымен қатар, бірқатар ғылыми зерттеулерде «цифрлық білім беру» термині өз 

түсіндірмесінде білім беру қызметінің бұрын аталған түрлерін қамтымайтынын атап өткен 

жөн. Оған себеп – бизнес үлгілерін оңтайландыру процесінде цифрлық технологияларды 

кеңінен қолдану. Осылайша, бизнес саласындағы инновацияларға қатысты ғылыми 

зерттеулерде цифрлық білім беру «цифрлық трансформация» түсінігімен және осы 

тұжырымдамамен бірге жүретін сипаттамалармен сәйкестендіріледі. «Цифрлық білім беру» 

терминін түсіндірудегі проблемаларға байланысты осы ғылыми зерттеу үшін осы ұғымның 

анықтамасын нақтылау қажет, атап айтқанда, бұл білім беру және білім беру процестерінің 

дамуының кезеңі, оның болуымен сипатталады. игерілген білімдердің, дағдылар мен 

дағдылардың деңгейін сақтау және (немесе) арттыру шартымен оқытуға кететін уақытты 

азайту мақсатында әртүрлі электрондық құралдар мен оларды пайдалану әдістері.  

Цифрлық білім беруде электрондық құралдар ретінде мыналар қолданылады: оқыту 

(компьютерлер, интернет ресурстары, онлайн курстар), контроллинг (білім беруді басқару 

жүйелері, аралас оқыту жүйелері), ақпараттық-анықтамалық (онлайн сөздіктер, онлайн 

деректер базалары), модельдеу (қосымша және виртуалды шындық), демонстрация 

(мультимедиялық), оқу және ойын (дидактикалық компьютерлік ойындар), бос уақыт 

(жасанды интеллект технологиялары, робототехника) және бағдарламалық қамтамасыз ету 

[2]. Осылайша, қашықтан оқыту, онлайн оқыту, e-learning, офлайн цифрлық оқыту ұғымдары 

цифрлық білім берудің элементтері болып табылады және электронды жүйелердің 

әртүрлілігі оның вариативтілігін кеңейтуге мүмкіндік береді деп айтуға болады. 

Сандық білім беру технологияларын жаппай қолдануға көшу бірқатар оң өзгерістерге 

әкелді. Негізгі өзгерістерге мыналар жатады: 1) ірі кәсіпорындардың қызметкерлерін бір 

мезгілде оқытуды ұйымдастыру мүмкіндігі; 2) инклюзивті білім берудің жаңа кезеңге көшуі, 

ол білім беру процесіне физикалық тұрғыдан қатысуға мүмкіндігі жоқ адамдарға білім беру 

қызметін көрсету мүмкіндігімен ерекшеленді; 3) оқу процесіне кететін уақытты қысқарта 

отырып, білім, білік және дағдыны игеру тиімділігін арттыру; 4) білім беру процесін әдеттегі 

ұйымдастырудан бас тарту арқылы студенттердің жалпы аудиториясын ұлғайту және 
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мұғалімдердің кәсіби қызметін оңтайландыру. Цифрлық білім берудің тағы бір даусыз 

артықшылығы – оның интерактивтілігі. Дәстүрлі оқыту әдістерімен салыстырғанда бұл 

аспект жасы мен кәсіби қызметіне байланысты кейде жаңа ақпаратты меңгеру қиынға 

соғатын ересектерді оқыту қажеттілігіне келгенде сұранысқа ие болатыны дәлелденді [3]. 

Цифрлық білім беру цифрлық контенттің сапасын жақсартуға да әсер етті, алынған 

ақпарат көлемі мұғалімнің физикалық және психологиялық жағдайына байланысты болудан 

қалды, оқыту стратегиясын жекелендіруге мүмкіндік болды, ал интерактивті формалар 

нәтижелерді айтарлықтай жақсартты. студенттердің. Әсіресе, оқытуды дараландыру, оқу 

материалын меңгеру қарқынын реттей білу, қолайлы әдіс-тәсілдерді таңдай білу құнды. 

Ақпаратты көрсету бейне және аудио сүйемелдеуді қолданудың арқасында жан-жақты 

болды. Жеке студенттердің немесе бүкіл топтың ақпаратты игерудегі жетістіктерін немесе 

қиындықтарын жылдам талдауға мүмкіндік беретін компьютерлік бағдарламалар мен 

жүйелердің болуы да цифрлық білім берудің еңбегі болып табылады. Оқыту нәтижелерін 

параллельді статистикалық өңдеу мүмкіндігі білім беру қызметінің барлық кезеңдеріндегі 

ілгерілеуді бақылауға көмектеседі, сол арқылы оның барлық қатысушылары үшін білім беру 

процесінің ашықтығын қамтамасыз етеді. Бұл тұрғыда цифрлық білім беретін білім сапасын 

жоғалтпай адами, ақшалай және инфрақұрылымдық ресурстарды үнемдеуді атап өту 

маңызды [4]. Осылайша, білім беру процесінің барлық қатысушылары (студенттер, ата-

аналар, мұғалімдер, менеджерлер, компаниялар мен оқу орындарының басшылары) үшін 

цифрлық білім беру басымдық болмаса, білім берудің өзекті және тиімді үлгісі болып 

табылады деп айтуға болады. 

Сандық білім берудің басқа білім беру тәсілдері сияқты кемшіліктері де бар және 

мұқият қарауды қажет ететін мәселелерді көтереді. Көптеген заманауи педагогтар бастауыш 

және орта мектептегі білім беру кезеңдерінде цифрлық білім берудің пайдалы әсер ететініне 

күмәнданады. Дегенмен, оқыту үдерісі дәстүрлі және цифрлық технологияларды пайдалану 

арасындағы тепе-теңдікті сақтай отырып, оның барлық қатысушыларының тікелей 

әрекеттесуімен нақты коммуникативті тәжірибеге негізделсе, оң нәтижеге жетуге болады. 

Расында да, цифрлық білім берудің негізгі идеяларының бірі әлі де білім берудің деңгейі мен 

нәтижесін арттыру мақсатында цифрлық технологияларды оқу үдерісіне тиянақты енгізу 

болып табылады. Дәл осы идеяны табысты жүзеге асыру үшін білім беру үдерісін барлық 

ұйымдастырушылар білім беру саласына жаңа цифрлық технологияларды енгізуге 

байланысты бар проблемалар мен тәуекелдерді білуі және ескеруі қажет. Зерттеушілер мен 

практиктердің көпшілігі негізгі тәуекелдер мен проблемалар болып табылады деп есептейді: 

1) педагогикалық міндеттерді шешудің жаңа құралдарының көп мөлшерін пайдалану 

есебінен білім беру қызметіне қатысушылар үшін қосымша оқу және оқу жүктемесін жасау; 

2) техникалық құралдардың әркелкі болуына байланысты бір оқу орнынан екіншісіне көшуде 

қосымша кедергілер жасау; 3) оны құруға уақыт пен ресурстардың көп жұмсалуына 

байланысты білім беру мазмұнының сапасы мен өзектілігін жоғалту; 4) дербес деректер мен 

авторлық құқықтарды қорғау талаптарын арттыру; 5) әлеуметтік дағдыларды қалыптастыру 

сапасы мен деңгейінің төмендеуі; 6) көлемді мәтіндерді жазу және қабылдау қабілетінің 

жоғалуы; 7) барлық студенттерді жоғары сапалы техникалық құрылғылармен, тұрақты 

интернетпен және тиісті бағдарламалық қамтамасыз етумен қамтамасыз ете алмау; 8) 

цифрлық құрылғылар мен компьютерлік ойындарға тәуелділікті дамыту[5]. 

Жоғарыда сипатталған тәуекелдер мен проблемаларды жою үшін білім беру 

процесінің заманауи қатысушылары бірқатар теориялық және практикалық міндеттерді 

шешуі қажет: 1) студенттер мен мұғалімдердің, оқу орындарының және оқу 

материалдарының функциялары мен рөлдерін қарастыру; 2) студенттердің жеке 

қажеттіліктері мен цифрлық шындықты ескере отырып, электрондық білім беру курстарын, 

дидактикалық компьютерлік ойындарды, оқытудың бірегей әдістерін әзірлеуге 

мұғалімдердің өздерін үйрету негізгі міндеті болатын курстарды әзірлеу және енгізу; 3) жаңа 

цифрлық білім беру құралдарын әзірлейтін және енгізетін барлық қатысушылардың өзара 
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әрекеттесуі үшін қолайлы жағдай жасау; 4) гаджеттердің пайдаланушылардың санасы мен 

денсаулығына әсері туралы тұрақты зерттеулер жүргізу; 5) дербес деректердің цифрлық 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету, цифрлық саланы құқықтық реттеуді жетілдіру, цифрлық 

құқықтық сананы дамытуды ынталандыру. Проблемалар мен тәуекелдерді тиімді және 

уақтылы анықтау, сондай-ақ оқу үдерісіне цифрлық технологияларды саналы, жүйелі түрде 

енгізу цифрлық оқыту моделін пайдаланудың жағымсыз әсерлерінің көпшілігін болдырмауға 

көмектеседі[6]. 

Білім берудегі цифрлық бетбұрыс – қазіргі оқу үрдісінің тенденцияларын анықтайтын 

оқу-тәрбие тәжірибесін дамытудың жаңа кезеңі. Цифрлық білім беруді одан әрі жетілдіру 

үшін ашылып жатқан мүмкіндіктерді де, бар тәуекелдерді де ескере отырып, жаһандық 

көзқарас қажет. Цифрлық білім берудің негізгі міндеттерін жүзеге асыруға жекелеген оқу 

орындары, мұғалімдер, компаниялар мен олардың қызметкерлері ғана емес, сонымен қатар 

оқушылардың өздері, ата-аналар, жұртшылық үлес қосуы керек[7]. 
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Аңдатпа 

Мақалада мыс кенін гидрометаллургиялық жолмен алу процесінің  технологиялық 

процессі баяндалады. Қазақстан Республикасында пайдалы қазбаларды өндірудің және 

өңдеудің жаңа технологиясы қолданыла бастады. Ол гидрометаллургиялық процесс.  Бұл 

енгізіліп жатқан технология экономикалық жағынан тиімді. Тау-кен өндіру және өңдеу 

кезінде өндіруші кеніштермен өңдеуші кеніштердің арасына тасымалдау процесі 

экономиканың тілімен айтатын болсақ айтарлықтай қаржылық шығын келтіретін процесс 

https://iac.kz/ru/project/nobd
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болып табылады. Ал жаңа технология бойынша өндірілген өнім кен рудасы ашық кен 

өндіруші алаңдарда кен алысқа тасымалданбай кен өндіріліп жатқан орындарда өңделеді.  

Аннотация 

В статье излагается технологический процесс гидрометаллургического извлечения 

медной руды. В Республике Казахстан начала применяться новая технология добычи и 

переработки полезных ископаемых. Это гидрометаллургический процесс.  Эта внедряемая 

технология экономически выгодна. При горнодобывающей и обрабатывающей 

промышленности процесс транспортировки между добывающими рудниками и 

обрабатывающими рудниками является процессом, который, если говорить языком 

экономики, приносит значительные финансовые потери. А добываемая по новой технологии 

продукция перерабатывается на открытых горнодобывающих площадках в местах, где 

добывается руда без дальней транспортировки руды. 

Abstract 

The article describes the technological process of hydrometallurgical extraction of copper 

ore. A new technology of mining and processing of minerals has begun to be applied in the 

Republic of Kazakhstan. This is a hydrometallurgical process.  This technology being implemented 

is cost-effective. In the mining and manufacturing industries, the process of transportation between 

mining mines and processing mines is a process that, in the language of economics, brings 

significant financial losses. And the products extracted using the new technology are processed at 

open-pit mining sites in places where ore is extracted without long-distance ore transportation. 

 

A new technology of mining and processing of minerals has begun to be applied in the 

Republic of Kazakhstan. This is a hydrometallurgical process.  This technology being implemented 

is cost-effective. In the mining and manufacturing industries, the process of transportation between 

mining mines and processing mines is a process that, in the language of economics, brings 

significant financial losses. And the products extracted using the new technology are processed in 

ore mining sites at open-pit mining sites. At these processing sites, ore is exported to consumer 

enterprises in the state of concentrate or finished processed metal. This means that there is no need 

to transport ore far away. This process is economically advantageous in the absence of large ore 

reserves at the deposit and low ore quality in the composition, remote from human zones and 

economically unprofitable for the construction of large mining enterprises.  

We will tell in detail about these technological processes in the notification report to mining 

producers with classical methods of ore extraction. The process in question is carried out under 

conditions when copper concentrate from oxidized copper ores flows forward downwards [1]. From 

open deposits, ore is transported aboard the quarry and delivered to ore storage warehouses.  

Further, heap dissolution facilities are intended for the preparation of oxidized copper ore 

(warehousing, crushing and agglomeration) for laying ore for heap dissolution and separation of 

dissolved copper from productive solutions. The volume of oxidized copper ore (the size of the 

piece is 450 mm) is crushed by crushing machines. To do this, the copper ore spilled into the 

receiving hopper enters the SMD-110 crusher for crushing wood and is crushed here to a fraction of 

0-110 mm. The crushed ore enters the crusher conveyor and then enters the GIL 52 sieve, where it 

is divided into two fractions (upper 0-110 mm, lower 0-40 mm).  

The upper fraction enters two SMD-108 crushers for secondary crushing, where it is crushed 

to a fraction of 0-40 mm.Crushed ore is fed by conveyor into the chisel (i.e. sulfuric acid is not fed 

into the chisel), which for 30 days works as a vehicle for the formation of a 0.5 m thick drainage 

layer of ore. To create a stack, crushed ore is fed by a conveyor to a cutter, where pumps AH40-25-

160 are dosed from the sulfuric acid storage and a 50% solution of sulfuric acid is fed from the 

agitator. The process lasts 170 days and is formed into a stack of agglomerated ore with a height of 

3.0 m [2]. The height of the stack of agglomerated ore of the drainage layer is 3.5 m. The chopped 

crushed ore comes through the line of mobile conveyors and stackers to form a stack. After the 

formation of the first stack, the preparation for the laying of the second stack begins and continues 
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in the same way. The platform with stacks of oxidized copper ore is presented as an external device 

consisting of three ore stacks designed to process 1.5 million tons of oxidized ore with an annual 

capacity of 300,000 tons.  

The stack is presented as a hydraulic device with a sole area of 50,000 m2, in which there 

are berms erected in the area of the stack, preventing leakage of the product solution. The area of 

the sole is the surface layer of the soil from which the useful layer of the earth's surface is extracted. 

On the trodden layer of soil are laid: a layer of clay 0.3 m thick, a layer of sand 0.1 m thick, 

geomembrane 0.1 m thick, a layer of sand 0.5 m thick. A system for collecting a productive solution 

is laid on the surface of the sand, after which a drainage layer with a thickness of 0.5 is laid. Then 

agglomerated ore is laid on the drainage layer.  The height of the agglomerated layer is 3.0 m. An 

irrigation system consisting of solution supply hoses and a system of irrigation pipes is placed on 

the surface of the layer on a quarter of its area (sector).  Irrigation of the sector with solutions for 

dissolving ore lasts 80 days, and then it is washed with water for 10 days.  After washing, the 

irrigation system is transferred to the third and fourth sectors of the stack. When watering the 

remaining sectors of the stack, a solution is used in an emergency pond [3].  

Soaking of all stacks lasts 364-365 days. The resulting product is collected through a 

solution production system into a collecting pond, then pumped through pumps into receiving tanks 

and fed from the receiving pond to copper deposition with a sodium sulfide solution of a 

sequentially switched reactor. A solution of sodium sulfide is prepared in a mixer.  

The pulp obtained from the reactors is pumped into the pulp separator, after which it is 

distributed between four concentrators, where it is distributed into the upper and Lower vortices. 

The funnel of thickeners turns into a mixer for the preparation of a dissolved solution, the resulting 

solution for dissolution is fed into the irrigation system (in winter, the solution for dissolution is 

heated in a heat exchanger with steam). The lower funnel of castings enters the filter press. Filtrate 

and washing water filtered in a filter press and rinsed with water are collected in containers. The 

filtrate is fed by a filter press through a belt conveyor into a drying drum for drying. The jammed 

copper concentrate is ejected by means of a belt conveyor onto a screw conveyor, enters the 

concentrate hopper and is packed into big-bag bags with the help of a valve [4].  

This is a list of the main technological installations used in the technological process. 

№

/№ 

Name of 

installations, materials 

Nu

mber of 

units 

(pcs

.) 

Appoint

ment 

Technical 

specifications 

1 Quarry dump 

truck 

Бел Аз 7540В 

 

1 

Ore 

transportation 

Double 

sliding box. Load 

capacity-30 tons, 

engine power-560 hp. 

2 Excavator ЭО-

5225 

1 Execution 

of construction 

works 

Power -160 

KW. The bucket 

volume is 1.85 m3. 

The type of working 

body is a tension 

lever. Bucket volume 

- 1.85 m3 

3 Wheel loader 

«Дреста» 

1 Work in 

the crushing and 

agglomeration 

complex 

Power 160 

KW. The bucket 

volume is 3.4 m3.  

The maximum speed 

is 39 km / h, the 

overall width is 2.96 
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m. 

4 Jaw Crusher 

СМД-110 

1 The first 

stage of crushed 

ore 

The capacity 

is 100 m3/hour. 

5 Sorting unit 

СМД174 

1 Sifting of 

ore 

Capacity 184 

m3/hour. 

6 Jaw Crusher 

СМД-108 

2 The 

second stage of 

crushed ore 

Capacity 30 

m3/hour 

7 Thickener 4 Thickenin

g of copper 

concentrate 

The specific 

thickening capacity is 

0.24 m3/m3 hour. 

Diameter-12 m 

8 Chamber Filter 

Press 

2  Pulp 

filtration 

 Filtration 

area 80 m2 

9 Drying Drum 1 Drying of 

the filter  

Diameter 2.8, 

length 14 m drum 

volume 86 m2. 

1

0 

Container ГЭЭ-

1-1-63  

5 Storage of 

sulfuric acid 

The volume 

of each 40 m2 

1

1 

 Chemical Pump 

АХ125 -80-250 

2 Distillatio

n of sulfuric acid 

solution 

Capacity 25 

m3/hour 

1

2 

Chemical Pump  

АХ40-25-160 

2 Distillatio

n of sulfuric acid 

solution 

Capacity 12 

m3/ hour 

1

3 

Bowl with mixer 1  Solvent 

preparation 

Volume 50 m 

3 

1

4 

Heat exchanger 1  Heating 

of the solution in 

winter 

Heating area 

25 m2 

1

5 

COMBIPRESS  

«СВ2» СВ-2-СР-150 

4 Industrial 

and fire-fighting 

water supply 

15 m3/h head 

29 m 

1

6 

Modular boiler 

МКУ4,0 МВТ 

1  Provision 

of thermal energy 

with hot water 

Capacity 4 

tons of steam/ h, 

steam pressure 0.4 

MPa, steam 

temperature 2400C 

1

7 

Modular boiler 

МКУ4,81 МВТ 

  Provision 

of thermal energy 

with hot water 

Thermal 

power 4.8 MW 

1

8 

Motor transport 

КАМаз  

1 Performin

g household work 

Tanker truck 

AC 66064*11. 

Capacity -9.8 m3 

1

9 

Sanitary vehicles 1  

Transportation of 

patients 

Based on a 

car ГАЗ*310231  

2

0 

Truck Crane 

«Галичин» 

1  

Performance of 

lifting works 

KAMaz KS-

55713-1 load 

capacity 25 tons. 
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2

1 

Car fire 

extinguisher Ural 

1  Fire truck АЦ-5,0-40-

11ВР, V-5м3 

2

2 

Bus ПАЗ-32053  1 Transport

ation of people 

Power-

100KW, 4*4, total 

weight 5170kg 

The technological process described above is a process of hydrometallurgical extraction of 

copper ore. This is the process of mining and processing ore in a classic way. 
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 Аннотация: Жұмыста интегралдық есептеу мен дифференциалдық есептеу 

практикаға бағытталған экономикалық есептерді шешуде қолданылды. Зерттеулер үшін 

туындының көмегімен өнім функциясының ең үлкен және ең кіші мәндерін, ал интеграл 

арқылы жұмыскерлердің белгілі бір уақыт арасындағы жасаған жұмыс өнімділігін, жабдық 

ауданын есептедік. 

 Тірек сөздер: Практикаға бағытталған есептер, дифференциалдық есептеулер, 

интегралдық есептеулер, туындының экономикалық мағынасы, интегралдың экономикалық 

мағынасы 

Аннотация: В работе интегральное исчисление и дифференциальное исчисление 

применялись для решения практических экономических задач. Для исследования с помощью 

произведения рассчитывали максимальное и минимальное значения функции произведения, 

а через интеграл вычисляли производительность труда, площадь оборудования за 

определенный период времени. 

Ключевые слова: Практико-ориентированные задачи, дифференциальное 

исчисление, интегральное исчисление, экономический смысл произведения, экономический 

смысл интеграла. 

Resume: In this paper, integral calculus and differential calculus were used to solve 

practical economic problems. For research, using the product, the maximum and minimum values 

of the product function were calculated, and through the integral, labor productivity and equipment 

area were calculated for a certain period of time. 

Key words: Practical questions, differential calculus, integral calculus, economic meaning 

of a product, economic meaning of an integral. 
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Ежелгі кезеңнен бергі адамдардың шаруашылыққа, күнделікті өмірде белгілі 

дәрежедегі есептеулердің қажеттілігі бары айқын көрінеді. Бертін келе зат салмағын есептеу, 

жер телімінің тиімді өлшемін анықтау, жалпы шығынның өзгерісін нақты білу мақсатымен 

дифференциалдық есептеулер, ал жұмыстың уақыт аралығындағы жасалған өнімін, заттың  

ауданы немесе көлемін табуда интегралдық есептеулер бірден бір септігін тигізіп келе 

жатыр. Сонымен, экономикалық мағынадағы күнделікті өмірден көрініс табатын бірқатар 

есептердің шығарылу жолдарына тоқтала кетейік. 

Туынды ұғымы экономикада – өндірістік шығын функциясының жауап беруін 

(шығын бірлігіне өнім шығару) сипаттайды. Шығындар мөлшері 𝑥  –пен алынған өндіріс 

өнімінің мөлшері арасындағы байланысты анықтайтын өндірістік функцияны  𝑦 = 𝑓(𝑥) 
қарастырамыз. Шығындар өзгерісін қандай да бір 𝑥 тен 𝑥 + Δ𝑥 өсімшесіне дейінгі Δ𝑥 арқылы 

белгілейміз. Сонда 𝑦 + Δ𝑦 = 𝑓(𝑥 + Δ𝑥)  –   𝑥 + Δ𝑥  мөлшердегі шығынға тиісті өнім 

массасының жаңа мәні., ал Δ𝑦 = 𝑓(𝑥 + Δ𝑥) − 𝑓(𝑥)  – шығынның Δ𝑥  шамасына дейінгі өсу 

барысында пайда болған қосымша өнім. 
Δ𝑦

Δ𝑥
  қатынасы Δ𝑥 шығындар мөлшеріне тиісті, өнім 

шамасының орташа өзгеру жылдамдығы немесе өндірістік функцияның орташа көрсеткіші. 

lim
Δ𝑥→0

Δ𝑦

Δ𝑥
 есептеуі арқылы 𝑦′ = 𝑓′(𝑥) туындысын аламыз. Экономикалық әдебиеттерде 𝑓′(𝑥)-ті 

өндірістің шектік шығыны, 𝑓(𝑥) – өнім мөлшерінен тәуелді өндірістік шығын функциясы, 𝑥 

– өндіріс өнімінің мөлшері [3]. 

Экономикалық мағынадағы практикаға бағытталған есептердің түрлері сан түрлі 

соның ішінде жалпыларына тоқтала кетейік. 

1-есеп. 𝑦 (кг)  массасы 𝑐 (кг)  болатын (12%-тік ақуыз мөлшеріндегі) жүгерімен  

қоректендірілген жануар салмағы 𝑦 = −3.062 + 0.433 ∗ 𝑐 − 0.0001 ∗ 𝑐2  формуласымен 

берілген. Егер азықтандырылатын дәннің массасы 𝑐 = 50 кг  болса, жүгері дәнінің бірлігіне 

сәйкес келетін салмақтың мөлшерін табу қажетпіз: 

Шешуі:  

𝑦′ = 0.433 − 0.0002 ∗ 𝑐 

𝑦′(50) = 0.423 

Жауабы: 0.423 

2-есеп. Формасы тікбұрышты болып келетін жер бөлігінің бір жағы ғимаратпен 

шектелген. Периметрі 20 м болатын жер бөлігінің ауданы ең үлкен болуы үшін, жер бөлігін 

қалай қоршау қажет? [4] 

Шешуі:  

𝑎 = 𝑥 м ,  𝑏 = 10 − 𝑥 м ,   𝑆(𝑥) = 𝑎 ∗ 𝑏 = (10 − 𝑥)𝑥 = 10𝑥 − 𝑥2 ,   𝑆′(𝑥) = 10 − 2𝑥 ,   

𝑆′(𝑥) = 0, онда 10 − 2𝑥 = 02𝑥 = 10, 𝑥 = 5 

𝑥 ∈ (0; 10) 
𝑥𝑚𝑎𝑥  = 5 

Демек 𝑎 = 5 м  
𝑏 = 10 − 𝑥 = 10 − 5 = 5  

Жауабы: 5 м және 5 м  

3-есеп. Радиусы 𝑅 -ге тең цилиндр тәріздес бөренеден шығыны ең аз болатындай 

тіктөртбұрышты арқалықты кесіп алу қажет. 

Шешуі: Шығынға кететін бөрене жоңқаларына суретте көрсетілгендей бөрененің 

тіктөртбұрыштап қимасынан басқа аудандарды қамтиды.Сондықтан берілген есептің шартын 

қайта қалыптастырамыз: Радиусы 𝑅 -ге тең шеңберге ауданы ең үлкен болатын 

тіктөртбұрышты іштей сызамыз. Егер 𝑥  және 𝑦  –тіктөрбұрыш қабырғалары болса, 𝑆  – 

тіктөртбұрыш ауданы, олай болса 𝑆 = 𝑥𝑦 . Егер тіктөрбұрыш шеңберге іштей сызылған 

болса, онда 𝑥2 + 𝑦2 = 4𝑅2. Сәйкесінше, 

𝑦2 = 4𝑅2 − 𝑥2 

𝑦 = √4𝑅2 − 𝑥2 ⇒ 𝑆(𝑥) = 𝑥√4𝑅2 − 𝑥2, мұндағы 𝑥 > 0. 
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𝑆′(𝑥) туындысын табайық:  

 

𝑆′(𝑥) = 𝑥′ ∗ √4𝑅2 − 𝑥2 + 𝑥 (√4𝑅2 − 𝑥2)
′

= √4𝑅2 − 𝑥2 −
2𝑥2

2√4𝑅2 − 𝑥2

=
2 ∗ √(4𝑅2 − 𝑥2)2 − 2𝑥2

2√4𝑅2 − 𝑥2
=
2(4𝑅2 − 𝑥2 − 𝑥2)

2√4𝑅2 − 𝑥2
=
4𝑅2 − 2𝑥2

√4𝑅2 − 𝑥2
 . 

 

Сәйкесінше,  

𝑆′(𝑥) = 0 ⇒
4𝑅2 − 2𝑥2

√4𝑅2 − 𝑥2
= 0 ⇒ 𝑥 = √2𝑅. 

Функцияның  осы нүктедегі экстримумын зерттейік, ол үшін осы нүктедегі екінші 

ретті туындысының таңбасын анықтайық: 

𝑆′′(𝑥) = (
4𝑅2−2𝑥2

√4𝑅2−𝑥2
)
′

=
−12𝑅2𝑥+2𝑥3

√(4𝑅2−𝑥2)3
, онда 𝑆′′(√2𝑅) < 0. 

Осыдан шығатыны, функция осы нүктеде өзінің ең үлкен мәнін қабылдайды. Демек, 

шығынға кеткен бөрене жоңқалары ең аз көлемде болады, егер қима квадрат болса. 

 4- есеп. Ауданы 0,9 гектар болатын тіктөртбұрыш тәріздес спорт алаңының 

солтүстігі мен оңтүстігін ағаш қоршаумен, ал батысы мен шығысын сыммен қоршау қажет. 1 

метрлік ағаш қоршау орнату 2500 тг, ал сымды қоршау 1000 тг. Барлық құрылысқа 600000 тг 

бөлінген. Белгіленген сомма құрылысты жүргізуге жеткілікті ме? 

Шешуі:  𝑥  арқылы солтүстік беттегі қоршауды, ал 𝑦  арқылы оңтүстңк қоршауды 

белгілеп алайық. Онда 𝑥 ∗ 𝑦 = 9000 м2  ал құрылыс бағасы 𝑆 = 5000𝑥 + 2000𝑦.  Ең кіші 

мәнін табамыз:  

𝑆 = 5000𝑥 + 2000𝑦 = 5000𝑥 + 2000 ∗
9000

𝑥
= 5000(𝑥 +

3600

𝑥
) , 𝑥 > 0 

Функцияның экстремумын табалық:  

𝑆′(𝑥) = 5000(1 −
3600

𝑥2
) 

 Осыдан 𝑆′(𝑥) = 0, онда  

5000(1 −
3600

𝑥2
) = 0 

1 −
3600

𝑥2
= 0 

𝑥2 − 3600 = 0,   𝑥2 ≠ 0 ⇒ 𝑥 ≠ 0 

𝑥2 = 3600 

𝑥 = 60 

𝑥 = 60 нүктесіндегі функцияның екінші ретті туындысының таңбассын анықтайық:  
 

𝑆′′(𝑥) =
36000000

𝑥3
> 0 

Егер 𝑥 = 60 болса, онда 𝑦 = 150. Анықталған өлшемдердегі жұмсалатын қаржыны 

есептейік. 𝑆 = 5000 ∗ 60 + 2000 ∗ 150 = 600000 тг. 

Шығатын қорытынды, құрылысқа бөлінген қаржы жеткілікті болады, тек сонда ғана, 

егер спорт алаңының солтүстігінен және оңтүстігінен 60 метр, батыс пен шығыстан – 150 

метр болса.   

Енді экономикалық мағынадағы есептерді шешуде интегралдық есептеуді қолдану 

көрсетейік. Жұмыскерлердің жұмыс күнінің  𝑎 және 𝑏  сағат аралығындағы жасаған өнімі 

төмендегі формула бойынша есептейміз: 

𝑦 = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

, 
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мұндағы 𝑓(𝑥)  – жұмыс күнінің бастапқы 𝑥  уақытындағы жұмысшының атқарған 

жұмыс өнімділігі. 

5-есеп. Машина жасау кәсіпорнының жұмысшысының бір күндік (7 сағаттық) жұмыс 

өнімділігі 𝑦 = −0,09𝑡2 + 0,28𝑡 + 10,06, мұндағы 𝑡  – сағат бойынша уақыт, 𝑦  – өнім саны. 

Жұмыскердің бір жылда (260 жұмыс күні) өндірген өнім саны? 

Шешімі: 1 күндік өнім санын табайық: 

∫ (−0,09𝑡2 + 0,28𝑡 + 10,06)𝑑𝑡
7

0

= (−0,03𝑡3 + 0,14𝑡2 + 10,06𝑡)|
7
0
= 66,99 

Бір жылда 66,99 ∗ 260 = 17417 көлемде өнім өндіріледі. 

6-есеп. Радио кәсіпорыны бір жылда 31000 радиоқұрылғы шығарады, ал әр жыл сайын 

өнімді 500 дана.  

Өнімнің өз бағасының 1%-і болатын 10 жылдағы амортизациялық жинақтың 

соммасын анықтаңыз.Радиоқұрылғының өз бағасы 200 тг.  

Шешуі: Есеп шартынан радиоқұрылғылардың шығарылым функциясы 𝑦 = 31000 +
+500𝑥,  мұндағы 𝑥 – жылдық уақыт. Олай болса 10 жылдағы өнімнің шығарылым көлемі 

𝑣 = ∫ (31000+ 500𝑥)𝑑𝑥
10

0
. 

Амортизациялық жинақ:  

∫
1% ∗ 200

100%
(31000 + 500𝑥)𝑑𝑥

10

0

= 2 [31000𝑥 +
500𝑥2

2
] |
10
0
= 670000 тг 

Жауабы: 670000 тг  
7-есеп. Көше құрылысшылары 0,5 метрлік бетон қалыптарынан тұрғызылған көпірді 

жөндемек. Бірлік кесінді 1 дм-ге тең. 

а) Қалыптың ауданын табыңыз. 

б) 1м3 бетон 2,8 т. Қалыптың салмағы қанша? 

Шешуі: 

а) Қалып екі бірдей бөліктерден тұрады, ол бөліктің әрқайсысы тіктөрбұрыштан және 

қисықсызықты трапециядан тұрады. 𝑦 =
1

𝑥
 сызығы  𝑦 = 4  түзуімен 𝑥 =

1

4
 нүктесінде 

қиылысады. Онда қалыптың ауданы:  

𝑆 = 2(4
1

4
+∫

1

𝑥
𝑑𝑥

2

1
4

) = 2(1 + ln 𝑥 |
2
1
4
) = 2(1 + 3 ln 2) ≈ 6,158 дм2  

б) Қалыптың көлемі 𝑉 = 𝑆 ∗ 5, мұндағы  5 дм = 0,5 м тең. Онда  

𝑉 = 6,158 ∗ 5 = 90,79дм3 = 0,03079 м3 

Қалып салмағы 𝑃 = 0,03079 ∗ 2,8 = 0,086212 т = 86,212 кг [1]. 

Жоғарыда байқағанымыздай, есептердің барлығы көп жағдайда қолданбалы 

тұрмыстық есептеулер ретінде берілген, басқаша айтқанда, практикаға бағытталған 

экономикалық есептер. Бұл есептер алгебралық және сонымен қатар геометриялық та 

түрлерге жіктелген. Осыған орай берілген есептерді шығарудың түрлі жолдарын, 

интегралдық есептеудің және дифференциалдық экономикалық есептерде қолданылуын 

айқын көрсеттік. 
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Аңдатпа: Мақалада экономиканы цифрландыру жағдайындағы ақпараттық 

қауіпсіздік саласындағы өзекті мәселелер қарастырылады. Осы саладағы қазіргі заманғы 

саяси ақпараттық қоғам дамуының күрделілігінің, көп факторлығының және ауқымының 

салдары болып табылады. Бұл ретте қаржы секторы ақша ағындарымен тікелей байланысты, 

бұл оны зиянкестер үшін ерекше осал етеді. Осыған байланысты қаржылық және 

коммерциялық секторлардың ұйымдарын кибершабуылдардан және деректерді рұқсатсыз 

пайдаланудан қорғауға мүмкіндік беретін ақпараттық қауіпсіздік жүйесін пайдалану ерекше 

өзектілікке ие болады. Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің тиімділігін арттыру тұтастай 

алғанда ұйымның экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі қозғаушы күш болып 

табылады.  

Түйінді сөздер: ақпараттық қауіпсіздік, цифрландыру, экономиканы цифрландыру, 

Ақпараттық технологиялар, экономикалық ақпарат, ақпараттық қауіпсіздік мәдениеті, 

ақпараттандыру, электрондық цифрлық қолтаңба. 

Annotation: The article discusses topical issues in the field of information security in the 

context of digitalization of the economy. This is a consequence of the complexity, multiplicity and 

scale of the development of the modern political information society in this area. At the same time, 

the financial sector is directly related to cash flows, which makes it particularly vulnerable to 

intruders. In this regard, the use of an information security system that allows you to protect 

organizations of the financial and commercial sectors from cyber attacks and unauthorized use of 

data becomes particularly relevant. Improving the efficiency of Information Security Systems is a 

driving force in ensuring the economic security of the organization as a whole.  

Key words: Information Security, digitalization, digitalization of the economy, Information 

Technology, Economic Information, information security culture, informatization, electronic digital 

signature. 

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы в области 

информационной безопасности в условиях цифровизации экономики. Современная 

политическая информация в этой области является следствием сложности, 

многофакторности и масштабности развития общества. При этом финансовый сектор 

напрямую связан с денежными потоками, что делает его особенно уязвимым для 

злоумышленников. В этой связи особую актуальность приобретает использование системы 

информационной безопасности, позволяющей защитить организации финансового и 

коммерческого секторов от кибератак и несанкционированного использования данных. 

Повышение эффективности систем информационной безопасности является движущей 

силой в обеспечении экономической безопасности организации в целом. 

https://bilimland.kz/kk/subject/algebra/10-synyp/praktikalyq-esepterdi-sheshude-tuyndynyng-qoldanyluy?mid=0319a2e1-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
https://bilimland.kz/kk/subject/algebra/10-synyp/praktikalyq-esepterdi-sheshude-tuyndynyng-qoldanyluy?mid=0319a2e1-9d5a-11e9-be78-49d30a05e051
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информационной безопасности, информатизация, электронная цифровая подпись. 

 

Қазақстан Республикасындағы кәсіпкерлік қызмет мәселеге толы жұмыс. Мемлекеттік 

саясаттың басым бағыты цифрлық экономиканы дамытуға бағытталған. Экономиканы 

цифрландыру дегеніміз-ақпараттық технологиялар мен коммуникациялардың қарқынды 

дамуынан туындаған экономикаға цифрлық технологияларды жаппай енгізу. Экономиканы 

цифрландыру-бұл алдыңғы қатарлы өндірістік технологияларды, толассыз ақпараттық 

технологияларды, жасанды интеллектті дамытуды қамтитын жаһандық процесс [3]. 

Экономиканы цифрландыру мынадай бағыттар бойынша бизнес-процестерді 

өзгертуге талаптар қояды: 

1. Web-технологияны енгізу; 

2. еңбек шығындарын барынша азайту; 

3. робототехниканы енгізу; 

4. "бұлтты" технологияларға көшуді қоса алғанда, ақпаратты сақтауды, беруді және 

пайдалануды оңтайландыру; 

5. бизнес-процестерді интеграциялау және автоматтандыру; 

6. онлайн технологияларды енгізу; 

7. сандық жобалау және модельдеу; 

8. аддитивті технологияларды қолдану, 3D-принтингті енгізу; 

9. мобильді технологияларды қолдану; 

10. өнеркәсіптік талдау технологияларын енгізу және оңтайландыру. 

Ақпараттық қауіпсіздік секторындағы қатерлер мен тәуекелдер санының өсуі 

ақпараттық технологияларды кеңейту мен ілгерілетудің салдары болып табылады. 

Ақпаратты құпиясыздандыруға, ұрлауға және бүлдіруге байланысты ықтимал 

проблемалардың таралуы материалдардың едәуір көлемін электронды түрде өңдеуге 

байланысты, бұл үлкен шығындарға, ұйымның беделін жоғалту тәуекелдеріне ықпал етуі 

мүмкін. Ақпараттық қауіпсіздік жүйелерінің тиімділігін арттыру тұтастай алғанда ұйымның 

экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі қозғаушы күш болып табылады [4] (Сурет. 

1).  
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Сурет 1. Цифрлық экономика жағдайында ақпараттық қауіпсіздіктің ықтимал 

қатерлері 

Ақпараттың күмәні мен өзгеруі айтарлықтай материалдық және моральдық зиян 

келтірудің тәсілі болып табылады. Мемлекеттік органдар ақпаратының, азаматтардың жеке 

деректерінің және коммерциялық құрылымдар мәліметтерінің қауіпсіздігін ұйымдастыру 

қажет.  

Ақпарат қауіпсіздігі мәдениетінің төмен деңгейі— цифрлық экономиканың 

ақпараттық қауіпсіздігін қолдау проблемасы.  

Қызметкерлер құпия деректерді сақтаудың маңыздылығын түсінбейді. Ішкі 

қызметкерлер маңызды ақпаратты жоғалту көзі болып табылады.  

Ақпаратқа ие қызметкерлердің жауапкершілігін арттыру бойынша семинарлар, 

тренингтер, курстар ақпараттық қауіпсіздік мәдениетін сақтау үшін жүргізілуі керек, ал 

ақпараттық қауіпсіздік қызметтері ақпараттың жоғалуына қатысты мәселелер мен ерекше 

жағдайларды шешу үшін басқа бөлімшелермен өзара әрекеттесуі керек [5].  

Қызметкерлердің ақпаратты қауіпсіз пайдалануы мен билік етуінің негізгі ережелерін 

қарастырыңыз:  

1. бағдарламалық жасақтама мен антивирусты жүйелі түрде жаңарту;  

2. таныс емес қосымшаларды ашуға тыйым салу;  

3. күдікті жөнелтушілердің хаттарындағы сілтемелер бойынша өтуге шектеу қою;  

4. күмәнді беделі бар сайттарды пайдаланбау; 

5. интернетте жұмыс істеу және жеке пайдалану үшін жеке құрылғыларды қолдану.  

Экономикалық процестерді цифрландыру прогресі қорғау деңгейін жалпыға бірдей 

арттыруды қажет етеді. Цифрлық экономиканың ақпараттық қорғалуын жұмсақ жағдайларда 

ілгерілету Қазақстанға тән. Сондықтан ақпараттық нарық заманауи ақпараттық 

технологияларды ұсынумен және жылжытумен айналысатын көптеген лайықты қызмет 

провайдерлерін және қызмет жеткізушілерін ұсынады. Экономиканың әртүрлі салаларында 

ақпараттық технологияларды кеңінен қолдану Қорғаныс технологияларының пайда болуына 

ықпал етті (Сурет. 2).  
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Сурет 2. Цифрлық экономиканың ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі 

құралдары 

Серверлерді рұқсатсыз кіруден қорғаудың нұсқаларын қарастырыңыз: сервердің 

физикалық қауіпсіздігі; SSH кілттерін тану; жүйені уақтылы жаңарту; парольдерді қорғау; 

трафикті сүзу; басып кіруді болдырмау; VPN және прокси-серверлерді пайдалану [4].  

Биометриялық қорғаныс технологияларын жылжыту (саусақ ізі, бетті сканерлеу) 

экономикалық саладағы ақпараттың қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Мұндай технологиялар 

банк ісінде кеңінен таралды (сатып алу үшін төлем бір саусаққа тигізу немесе смартфонды 

пайдалану арқылы мүмкін), олар несие беру жүйесіне енгізілді (клиенттің жеке басын дауыс 

арқылы тану).  

Белгілі бір цифрлық кодты қамтитын электрондық цифрлық қолтаңбаларды (ЭЦҚ) 

пайдалану мемлекеттік сатып алу, электрондық сауда-саттық жүйесінде, салық 

инспекциясына, зейнетақы қорына, әлеуметтік сақтандыру қорына, статистика органдарына 

және басқа да мемлекеттік органдарға есептілікті тапсыру кезінде пайдаланылады.  

Электрондық қолтаңба технологиясын қолдану қауіпсіздікке қатысты үлкен 

артықшылықтарға қарамастан, пайдаланушылардың алаңдаушылығы мен қателіктеріне 

байланысты. Электрондық қолтаңба иесі үшін тәуекелдер жеке кілт тасымалдаушысымен 

негізсіз қарым-қатынасқа байланысты.  Бөгде адамдарға электрондық қолтаңба тасығышты 

бермеу, оны жоғалтпау және қолжетімді жерде қалдырмау маңызды. Хакерлік шабуылдар 

кілтті ұрлау мақсатында қолтаңба иесінің құрылғысына қол жеткізуге бағытталуы мүмкін. 

Мұны интернеттегі қауіпсіз мінез-құлық ережелерін сақтау арқылы болдырмауға болады. 

Оларға мыналар жатады: күмәнді сілтемелерге өтуге тыйым салу, белгісіз көздерден 

файлдарды жүктеу, вирус жұқтырған USB тасымалдаушыларын пайдалану, антивирустық 

бағдарламаның болмауы. Электрондық қолтаңбаны қауіпсіз пайдалануда оны шығарған 

ұйым маңызды рөл атқарады. Әрбір ЭЦҚ иесінің маңызды міндеті куәландырушы орталықты 

дұрыс таңдау жасау, ол жүгінушінің аутентификациясын жүргізеді, құжаттарға Электрондық 

қол қою құралдарын беруге билік етеді. [2, 4].  

Жасанды интеллектті қолданудың нақты әдістері-алаяқтықты, зиянды 

бағдарламаларды, рұқсатсыз шабуылдарды анықтау. Жасанды интеллект 

киберқылмыстардың алдын алуға және алдын алуға ықпал етеді, нашар қорғалған 

құрылғыларды қорғауды қамтамасыз етеді, парольдерді үнемі жаңартуды қажет етеді. Бұл 

бизнес қауіпсіздігін қамтамасыз етудің шарты болып табылады. Қауіптерді және зиянды 

файлдардың, күдікті ІР-мекенжайлардың болуын немесе пайдаланушының тыйым салынған 

қызметін іздеу лезде жүзеге асырылады. Осылайша, жасанды интеллект адамның қорғаныс 

процесіне қатысуын барынша азайтып, киберқауіпсіздікті қамтамасыз етуге ықпал етеді.  

Бағдарламалық-техникалық құралдар компьютерлік жүйелерге қауіп төнуіне 

байланысты (жабдықтың істен шығуы, бағдарламалық қамтамасыз етудің қателері, 

пайдаланушылар) ақпараттық қауіпсіздік режимін қолдау үшін маңызды мәнге ие. 

Қазақстандағы қаржы секторы ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктеріне 

барынша бейім келеді. Интернет-технологиялар саласындағы түбегейлі өзгерістер it-

ресурстарды ауқымды цифрландырумен, мобильді интернеттің жаппай қолжетімділігімен, 

бұлтты технологияны пайдаланумен байланысты, олар қаржы секторына қатысушыларды 

киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін жаңа әзірлемелерді енгізуге мәжбүрлейді. Ең 

алдымен, тәуекел аймағында жаңа қаржылық технологияларды пайдаланатын қаржы 

секторының қатысушылары көрсетіледі [2]. Сонымен қатар, қаржы секторында 

инновациялық ақпараттық технологияларды кең ауқымды енгізу Елеулі тәуекелдермен 

байланысты, олардың ең бастысы кибер тәуекел. Кибер-киберқылмыскерлердің әрекеттеріне 

байланысты ықтимал зиян келтіру сандық активтер мен ресурстардың рұқсатсыз енуіне, 

өзгеруіне немесе жойылуына бағытталған ақпараттық және телекоммуникациялық 

технологияларды қолдану. Кибершабуылдардың ең көп саны қаржы секторында байқалады. 



 281  

 

Сондай-ақ, қылмыскерлерді шоттар, төлем карталары және виртуалды әмияндар, PIN-кодтар 

және т.б. иелерінің жеке деректері қызықтырады.  

Ақпараттық қауіпсіздікке байланысты жаһандық проблеманың бар екенін атап өту 

қажет, яғни саны үнемі өсіп отыратын киберқылмыстар туралы сөз болып отыр. Қазіргі 

уақытта киберқылмыскерлер бір реттік емес, миллиардтаған доллар әкелетін жақсы 

ұйымдастырылған бизнес. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы 

қылмыстардан әлемдік экономикаға келтірілген залал қазірдің өзінде триллион доллармен 

өлшенеді.  

Қаржы саласында ақпараттық технологияларды ауқымды қолдану жасалған 

қателіктердің немесе қасақана заңсыз әрекеттердің салдарын автоматты түрде көбейтілетін 

үлкен көлемдегі деректердің үздіксіз ағымында тіркеуді қиындатады. 

Қаржы секторындағы киберқылмыспен күрестің алдын алудың басты проблемасы 

нормативтік-құқықтық базаның құқық қолдану практикасының қазіргі заманғы 

стандарттарына айтарлықтай сәйкес келмейтіндігінде болып отыр. Құқық қорғау органдары 

жасалған киберқылмыстардың құқықтық біліктілігіне байланысты белгілі бір қиындықтарға 

тап болады. 

Қаржы секторындағы киберқылмыстың алдын алудың маңызды шарты оған лайықты 

және құзыретті қарсы тұра алатын ақпараттық қауіпсіздік қызметі мен құқық қорғау 

құрылымдары қызметкерлерінің біліктілігі мен кәсіби даярлығының жоғары деңгейі болып 

табылады. Объективті шындық ақпараттық қауіпсіздік саласында мамандар даярлауды 

жүзеге асыратын жетекші жоғары оқу орындарынан бастап ірі қаржы ұйымдарына дейін осы 

қатынастардың барлық мүдделі қатысушыларының күш-жігерін біріктіру қажеттілігін 

туындатады. Сондай-ақ банк және қаржы секторлары ұйымдарының, әсіресе экономиканы 

цифрландыру жағдайында киберқауіпсіздік жүйесін ұдайы жетілдіруге ерекше назар 

аударған жөн. Цифрландыру және қауіпсіздік мәселелері ерекше назар аударуды талап етеді. 

Цифрлық технологияларды жаппай енгізу экономикалық ақпараттың қауіпсіздігін арттыру 

перспективаларын қалыптастырады. Қауіпсіздік пен цифрландыру проблемалары өзара 

байланысты. Деректердің құпиялылығын бұзу, ақпараттық кеңістікті ластау, жоғары білікті 

кадрлардың тапшылығы, осының барлығы — цифрлық экономиканы енгізудің теріс 

аспектілері. Кемшіліктерден гөрі артықшылықтар көп болады, сондықтан экономиканың осы 

жағын дамыту және оны барлық жерде енгізу қажет [1]. 
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Адамның бет-әлпетін дәл сәйкестендіру биометрияға негізделген қауіпсіздік 

қосымшаларындағы ең маңызды процесс болып табылады және адамның физикалық немесе 

мінез-құлық сипаттамаларына негізделген жеке басын тану және анықтау үшін 

шығарылады[1]. 

Соңғы жылдары биометриялық технологияға негізделген сәйкестендіру жүйелері 

кеңінен зерттелді, бірнеше биометриялық сипаттамаларды, соның ішінде ақпараттық 

қауіпсіздікті, құқық қорғау органдарын бақылауды, сот сараптамасын, смарт-карталарды, 

толеранттылықты, уақытты/орынды бақылау пункттерін және компьютерлік желілерді 

сынақтан өткізді және сәтті шықты.  

Адамның физиологиялық белгілеріне негізделген статикалық әдістері: 

саусақ ізі бойынша сәйкестендіру; тұлға бойынша сәйкестендіру; көздің шатырша 

қабығын  анықтау; қол геометриясы бойынша сәйкестендіру; 

сәйкестендіру бойынша термограмма тұлғалар; ДНҚ сәйкестендіру;  

құлақтың акустикалық сипаттамаларына негізделген сәйкестендіру. 

Ең танымал биометриялық әдіс - бет-әлпетті тану. Адамдар адамдарды анықтау үшін 

бет-әлпетті тануды үнемі қолданады. Нәтижесінде, биометрия саласында бет-әлпетті тану 

зерттеудің ең белсенді бағыттарының бірі болып табылады. Бұл технологияны қолдану әр 

түрлі фонда белсенді және өзгеретін бет бейнелерін танитын жүйенің дизайнынан ауытқиды. 

Жетілдірілген жүйелер белгілі бір адамды бейнежазбада немесе фильмде тани алады. 

Бет-әлпетті тану бағдарламалық жасақтамасы сәйкестендірілетін тұлғаның бет-

әлпетін тануды тексеру мақсатында адамның бет-әлпетін автоматты түрде тануды білдіреді. 

Тағы бір қажеттілік - суретті салыстыруға болатын адамның ұқсас бейнесінің мәліметтер 

базасы. Әрбір адамның беті жақ сызықтарының өлшемдері, екі көздің арасындағы 

қашықтық, мұрынның пішіні мен ұзындығы сияқты бет әлпетінің ерекше үйлесімімен 

жасалады.[2] Бетті тану алгоритмдері дәл жасау үшін осы параметрлерді пайдаланады. Бет-

әлпетті тану бұл бет-әлпетті дерекқорда сақталғандармен салыстырады. 

Үздіксіз технологиялық прогрестің арқасында 3D моделіне негізделген заманауи жүйе 

кескінді алу кезінде садақтар мен көз розеткаларын өлшеу сияқты бірегей, біршама 

өзгермейтін бет әлпетін қолданады. Бетті танудың жаңа бағдарламалық жасақтамасы әр бет 

функциясына жеке нөмір беру арқылы ерекше код жасайды (1-сурет).  

                    

                    
  

1-сурет. 3D моделіне негізделген кескінді алу 
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Бетті тану- биометрия саласындағы ең заманауи және таныс биомеханикалық 

технологиялардың бірі. Facereсognition жүргізілген зерттеулердің қауіпсіздік мәселелерін 

шешудің белсенді және нақты әдістерінің бірі болып табылады. 

Кейбір жетістіктер осы зерттеуді қолдану арқылы түбегейлі жасалды, ол басқа фонда 

белсенді және өзгеретін бет бейнелерін танитын жүйенің дизайнынан ауытқиды. 

"Бетті компьютермен тану" идеясы ғалымдар мен зерттеушілердің қызығушылығын 

тудырды. FRT көмегімен компьютерлер енді адамдарды бет-әлпетімен тани алады. 

"DeepFace" деп аталатын жүйе бетті шексіз танудың ең танымал критерийлеріндегі көптеген 

олқылықтарды толтырды. 

DeepFace жүйесі қауымдастықтан алынған адамдар туралы үлкен мәліметтер 

жиынтығын бөлуге үйретілген және ең аз бейімделу кезінде қолданыстағы жүйеден асып 

түседі. 

Сонымен қатар, жүйе өте ықшам бет суреттерін жасай алады. Әлеуметтік медиа 

қосымшалары мен веб-сайттар арқылы мәліметтер базасына көптеген фотосуреттер 

жүктелді. Бұл деректерді іздеу жүйелері жинады және фотосуреттер мен бейнелер сияқты әр 

түрлі материалдардан тұрады, олардың құрамында жеке мәліметтер бар. Деректердің үлкен 

көлемі және үнемі өсіп келе жатқан ресурстар компьютерлік тану жүйелерінің тұрақтылығы 

мен қуатын арттыратын тиімді статистикалық модельдерді қолдану мүмкіндіктерін 

кеңейтті.[3] 

Бет танудың артықшылықтары. Бет тану кезінде көптеген биометриялық әдістерден 

айырмашылығы қымбат жабдық қажет емес. Тиісті жабдықпен камерадан айтарлықтай 

қашықтықта тану мүмкіндігі. 

Кемшіліктері. Статистикалық сенімділіктің төмендігі. Жарықтандыруға қойылатын 

талаптар бар (мысалы, күн шуақты күнде көшеге кіретін адамдардың бет-әлпетін тіркеу 

мүмкін емес). Көптеген алгоритмдер үшін көзілдірік, сақал, шаштың кейбір элементтері 

сияқты сыртқы кедергілерге жол берілмейді. Міндетті түрде өте аз ауытқулары бар беттің 

алдыңғы бейнесі. Көптеген Алгоритмдер бет әлпетіндегі мүмкін өзгерістерді ескермейді, 

яғни өрнек бейтарап болуы керек.[4] 

Бет геометриясын тану саусақ іздері мен көздің шатырша қабығы танумен бірге "үш 

үлкен биометрика" болып саналады. Айта кету керек, бұл әдіс өте кең таралған және оған 

көздің шатырша қабығын танудан бұрын артықшылық беріледі. Әлемдік биометриялық 

нарықтың жалпы көлеміндегі бет геометриясын тану технологиясының үлесін 13-18 пайыз 

аралығында бағалауға болады.Көптеген компаниялар сканерлерді, серверлерді және 

бағдарламалық жасақтаманы қоса, дайын жүйелерді дамытуды жөн көреді. Алайда, 

тұтынушыға тек SDK ұсынатындар бар. Бүгінгі таңда осы технологияны дамытумен 

айналысатын келесі компанияларды атап өтуге болады: Geometrix, Inc. (3D бет сканерлері, 

БЖ), АҚШ – тағы Genex Technologies (3D бет сканерлері, БЖ), Германиядағы Cognitec 

Systems GmbH (SDK, арнайы есептеуіштер, 2D камералар), Bioscrypt (3D бет сканерлері, 

БЖ)-американдық L-1 Identity Solutions компаниясының еншілес кәсіпорны. 

3D бетті тану қазір әзірлеушілер үшін әлдеқайда тартымды аймақ болып табылады. 

Онда еңбек еткен көптеген ұжымдар мен үнемі естілетін жаңа ашулар.Бірақ әзірге нарықта 

тек ескі ұсыныстар бар, соңғы жылдары таңдау өзгерген жоқ [5]. 

        Бет әлпетті мен көз шатыршасын программа арқылы жүзеге асырау 

Pycharm бағдарламалау ортасында python тілінде жасалатын жоба мақсаты адамның 

бет әлпетін және көзін анықтау  (2-сурет). 
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   2-сурет. Pycharm бағдарламалау ортасы 

Кітапханалық модуль орнату terminal бөліміне алдымен қажет болға жағдайда 

бағдарламадағы pip нұсқасын жаңартуда: python -m pip install --upgrade pip.     Enter 

батырмасы арқылы орнатылды. 

Python кітапханалық модулдер жинағы https://pypi.org/ парақшасынан opencv іздеу 

арқылы pip install opencv-python сілтемесі көшірілді (3-сурет). 

 

          
     

3-сурет. Оpencv-python сілтемесі 

 

 
 

4-сурет. Кітапханалық модуль орнату terminal бөліміне: pip install opencv-python  – 

кітапханасы импортталды. 

 

import cv2    #opencv кітапханасын импорттау 

 

#бет келбетті анықтау жазба жинағы 

face_cascade_db = 

cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades+"haarcascade_frontalface_default.xml") 

https://pypi.org/
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#көзді анықтау жазба жинағы 

eye_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades+"haarcascade_eye.xml") 

 

cap = cv2.VideoCapture(0)     #веб-камерамен байланыс 

 

while True: 

    success, img = cap.read() 

    #img = cv2.imread("2022-04-09.jpg")                          #сурет сілтемесі арқылы анықтау 

    img_gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)             #көріністі сұр түске 

алмастыру 

    faces = face_cascade_db.detectMultiScale(img_gray, 1.1, 19)  #көріністегі анықталу 

объектісінің кординаты 

    for (x,y,w,h) in faces: 

        cv2.rectangle(img, (x,y), (x+w,y+h), (0,255,0), 2)      #бет келбетті жасылмен белгілеу 

        img_gray_face = img_gray[y:y+h,x:x+w]      #көзді бет келбетті белгілеу аймақтан іздеу 

        eyes = eye_cascade.detectMultiScale(img_gray_face, 1.1, 19)#көріністегі анықталу 

объектісінің кординаты 

        for (ex, ey, ew, eh) in eyes: 

            cv2.rectangle(img, (x+ex, y+ey), (x+ex + ew, y+ey + eh), (255, 0, 0), 1)  #көзді белгілеу 

    cv2.imshow('rez', img)   #терезе шығару 

    if cv2.waitKey(1) & 0xff == ord('q'):   #терезеге кідіріс 

        break 

cap.release()   #камераны босату 

cv2.destroyAllWindows() 

. 

 Pycharm бағдарламалау ортасында python тілінде жазылған бұл жобада сурет арқылы 

және веб – камера арқылы бет келбетті және көзді анықтап белгілеуде. 

  
5-сурет. Сурет арқылы және веб – камера арқылы бет келбетті 

 және көзді анықтап белгілеу 

Сонымен, биометрия - бұл сәйкестендіруді басқарудың бірегей тәсілі, ол 

пайдаланушыға ыңғайлы үнемді дайындық пен жүйелік оператор үшін сәйкестік аудитін 

ұсынады. Биометриялық шешімдер бүкіл әлемде белсенді енгізілуде. Биометриялық 

технология неғұрлым қауіпсіз және ыңғайлы технология ретінде қажетті жеке 
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аутентификация және сәйкестендіру жасауға үшін жаңа мүмкіндіктер кең ауқымды болып 

табылады. Екінші жағынан, биометриялық технологияның өсуі адамның жеке өміріне қауіп 

төндіруі мүмкін, сонымен қатар тіркеудің көбеюіне әкелуі мүмкін. Демек, болашақта 

биометрияны сәтті енгізу жаңа технологияның мүмкіндіктерін пайдалануы керек, бірақ 

сонымен қатар жеке тұлғаның тұтастығын құрметтеуі керек. 
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 Аннотация.Данная статья подготовлена авторами на основании лекционных курсов, 

читаемых на протяжении ряда лет в Международном Таразском инновационном институте 

на кафедре «Информационно-коммуникационные технологии». Поэтому материалы статьи 

имеют определенный уклон в сторону задач управления динамическими объектами. 

 This article is prepared by authors on the basis of the lecture courses given for a row of 

years at the International Tarazsky innovative institute at Information and    Communication 

Technologies department. Therefore materials of article have a certain bias towards problems of 

management of dynamic objects. 

 Ключевые слова:задачи управления динамическими объектами. 

 

Понятие «искусственные нейронные сети» сформировалось в сороковые годы 

благодаря важной работе У.Мак-Каллока и У.Питтса,в которой была предложена модель 

мозга как множества нейронов, имеющих одинаковую структуру.  

Каждый нейрон реализует некоторую функцию над входными значениями. Если 

значение функции превышает определенную величину-порог, то нейрон возбуждается и 

формирует выходной сигнал для передачи его другим нейронам. Мозг получает входную 

информацию от рецепторов слуховых или зрительных, а может и других, а уже затем она 

обрабатывается нейронными структурами , преобразуется  в набор управляющих 

воздействий на организм. 

В работе Мак-Каллок У.,Питтс У. «Логические исчисления идей, относящихся к 

нервной активности», было показано, что сети, состоящие из искусственных нейронов, 

http://www.springer.com/
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способны вычислить любую арифметическую или логическую функцию. Авторы 

предложили использовать искусственные нейронные сети, элементами которых являются 

искусственные нейроны, выполненные на бинарных пороговых преобразователях и 

функционирующие по принципу «все или ничего». Такие сети, выяснилось, способны 

обучаться распознаванию образов и обобщению информации, обладали качествами 

присущими живому мозгу. 

В конце сороковых годов в своей работе Д. Хебб «Организация поведения: теория 

психологии» предположил, что условный рефлекс, открытый И.П. Павловым, возникает 

вследствие способности отдельных нейронов установлению ассоциаций, и сформулировал 

соответствующее правдоподобное  правило обучения биологических нейронов.  

Первое практическое использование искусственных нейронных сетей приходится на 

конец пятидесятых годов, оно связано с изобретением РозенблаттомФ. персептрона в работе 

[1] «Принципы нейродинамики. Персептрон и теория механизмов мозга». Основная идея 

Розенблатта сводилась к замене жестких логических схем Мак-Каллока и Питтса системами 

со статистическими свойствами. Персептрон продемонстрировал способность 

искусственных нейронных сетей к обучению и решению задач классификации. Этот успех 

вызвал всплеск интереса к исследованию подобных систем. 

В то же время Б. Видров и М. Е. Хофф предложили другой обучающий алгоритм 

настройки адаптивных линейных нейронных сетей в работе «Адаптивные переключающие 

схемы».Однако оказалось, что однослойные сети Розенблатта и Видрова имеют сходные 

ограничения, сужающие область их применения. Это было доказано в работе М. Минского и 

С.  

подтверждающих принципиальную ограниченность однослойных искусственных 

нейронных сетей и их неспособность решать многие простые задачи, в том числе 

реализовать функцию «исключающее ИЛИ». 

После выхода в свет этой книги Розенблатт и Видров разработали многослойные сети, 

свободные от выявленных недостатков. Однако им не удалось модернизировать свои 

обучающие алгоритмы так, чтобы данные более сложные сети можно было настраивать 

автоматически. 

Эти результаты вызвали некоторое разочарование в изучении искусственных 

нейронных сетей, которое продлилось до начала 80-х годов, хотя в 70-е годы были 

опубликованы важные работы [2] по искусственным нейронным сетям Т. Кохонена«Память 

кореляционной  матрицы» и [3] С. Гроссберга«Адаптивная классификация шаблонов и 

универсальная запись.I. Параллельная разработка и кодирование нейронных детекторов 

признаков». 

В восьмидесятые годы появились мощные персональные компьютеры и рабочие 

станции, что позволило выполнять сложные эксперименты с искусственными нейронными 

сетями. В 1982 году Дж. Хопфилдуспешно применил методы механики для описания работы 

однослойных полносвязных динамических искусственных нейронных сетей. Кохонен 

предложил новый класс искусственных нейронных сетей для решения задач векторной 

классификации.Однако наибольшее значение для возрождения интереса кискусственным 

нейронным сетям имело появление алгоритма обратного распространения ошибки, 

позволяющего обучать многослойные искусственные нейронные сети прямого 

распространения. 

Алгоритм обратного распространения ошибки (существующий в многочисленных 

модификациях) показал очень хорошие результаты по обучению искусственных нейронных 

сетей при решении многих прикладных задач, связанных с распознаванием текста, символов 

и т.п. Однако этот алгоритм является локальным, т. е. гарантированно работает только тогда, 

когда минимизируемая при обучении функция ошибки является унимодальной. Во многих 

задачах функция ошибки является мультимодальной, поэтому в последние годы наряду с 
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алгоритмом обратного распространения для обучения искусственных нейронных сетей 

используются универсальные алгоритмы глобальной оптимизации. 

Подробное описание истории развития искусственных нейронных сетейможно найти 

в [4]. На русском языке было издано немало работ по теории и практике применения 

искусственных нейронных сетей, а также переводов. 

В основном можно выделить следующие направления использования искусственных 

нейронных сетей: 

- классификация образов. Задача состоит в указании принадлежности входного 

образа, представленного вектором признаков, к одному или нескольким предварительно 

определенным классам. К подобным задачам относятся распознавание символов, речи, 

классификация электрокардиограмм, клеток крови и т.д.; 

- аппроксимация функций. Предположим, что имеется обучающая выборка, заданная 

парами вход-выход: ((x1, y1),( x2, y2) …, ( xn, yn)), полученными от системы, описываемой 

неизвестной функцией f; 

- кластеризация. При решении задачи кластеризации описание классов заранее не 

известно. Имеется большое множество объектов, которое требуется разбить на группы 

близкородственных элементов(кластеры). Кластеризация применяется при обработке 

изображений, извлечении знаний, сжатии данных; 

- прогнозирование. Пусть заданы nдискретных отсчетов {y(t1), y(t2) …, y(tn)} в 

последовательные моменты времени t1, t2, …, tn. Задача состоит в предсказании значения 

y(tn+1); 

- ассоциативная память. В современных вычислительных машинах обращение к 

памяти доступно путем указания адреса, который не зависит от содержания памяти. 

Ассоциативная же память должна быть доступна по указанию заданного содержания, 

которое может быть искаженным или неполным. Такое свойство характерно для 

человеческой памяти, когда небольшая деталь объекта позволяет представить его полное 

описание. Реализация ассоциативной памяти особенно важна при создании мультимедийных 

приложения и баз знаний; 

- оптимизация. Многие проблемы в науке, технике, медицине и экономике могут 

рассматриваться как задачи оптимизации. Под задачей оптимизации понимается нахождение 

такого решения, которое удовлетворяет системе ограничений и обеспечивает экстремум 

заданной целевой функции; 

- управление динамической системой предполагает перевод ее из некоторого 

начального состояния в заданное целевое состояние. Использование искусственных 

нейронных сетей способно обогатить аппарат классической теории управления. 

Эти общие направления в разных сочетаниях находят использование в практических 

приложениях, к которым относятся обработка изображений, управление антропоморфными 

работами и манипуляторами, техника связи, управление финансовыми рынками, активная 

реклама в Интернете и т. д.  

Выделяют следующие области применения искусственных нейронных сетей в 

авиации: 

- управление динамикой полета летального аппарата; 

- управление силовой установкой; 

- управление взлетом, посадкой и маневрированием; 

- обеспечение отказоустойчивости управления полетом; 

- контроль и диагностика силовой установки; 

- идентификация аэродинамических параметров; 

- системы авионики, бортовые навигационные экспертные системы; 

- системы управления воздушным и наземным движением; 

- диагностика прогнозирование усталостного разрушения авиационных конструкций. 
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Нейронные сети могут быть эффективно использованы для решения задач обработки 

бортовых данных космической техники, в которых присутствуют элементы комбинаторной 

оптимизации и распознавания образов. К ним относятся [5]: 

- адаптивное управление переориентацией и угловой стабилизацией космического 

аппарата в условиях непредвиденных изменений его динамической схемы и априорной 

неопределенности возмущающих моментов; 

- минимизация потерь бортовой системы электроснабжения вследствие оптимального 

токораспределения; 

- диагностирование бортового оборудования космического аппарата на основе 

автономного анализа формулируемой на борту телеметрической информации; 

- повышение качества функционирования системы управления сближением 

космического аппарата путем оптимизации состава селективных признаков и оперативного 

определения параметров относительного состояния. 
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бағдарламасының студенті  Түртбаев Мадияр Ержанұлы 

Халықаралық Тараз инновациялық институты 

 

 Андатпа. Қазіргі кезде ұялы телефон мен Wі-Fі байланысын салыстыруға келмейді. 

Wі-Fі байланысы бар телефондардың жұмыс істеу радиусы өте шектелген, сондықтан 

мұндай желілерді жүргізу өте қымбатқа түседі. Бірақ мұндай желіліерді корпоративті 

желілерде, локальді желілерде қолдану өте тиімді болып келеді. Бизнестің тағы бір сласы 

ретінде Wі-Fі ену нүктесінің барлық нүктелерін орталықтандырылған басқару жүйесіне 

жинақтау. Негізгі мақсаты әрбір пайдаланушы арнайы программалық қамтамамен 

қамтамасыз етілетін роутер арқылы жеке жиілік диапазондарын пайдалана алады. Сымсыз 

адаптерлер мен Wі-Fі антенналарын ноутбуктерге орнатып жатыр. Мұндай ноутбуктердің 

құны сәкесінше қымбат болады. Мұндай ноутбуктерде Wі-Fі сымсыз байланысы желіге 

қосылу үшін арнайы mіnі-PCІ интерфейсі қолданылады, антенна арнайы экранның артқы 

жағына ораластырылады. Сымсыз Ethernet-пен байланыс жасайтын желілік адаптерлер 

қарапайым кабельдік разъемнің орнына станционарлы немесе  антенна қолданылады.   

 Кілттік сөз:  Wі-Fі байланысы, Ethernet, Bluetooth, Радиотолқындар. 
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 Аннотация. В настоящее время связь между мобильным телефоном и Wi-Fi 

несопоставима. Радиус действия телефонов с Wi-Fi связью очень ограничен, поэтому 

ведение таких сетей обходится очень дорого. Но использование таких сетей в корпоративных 

сетях, локальных сетях становится очень эффективным. Еще одним слом бизнеса является 

объединение всех точек входа Wі-Fi в централизованную систему управления. Основная 

цель каждый пользователь может использовать отдельные диапазоны частот через роутер, 

которые обеспечиваются специальным программным обеспечением. Беспроводные адаптеры 

и антенны Wi-Fi устанавливаются на ноутбуки. Стоимость таких ноутбуков будет по-

настоящему дорогой. В таких ноутбуках для подключения к сети беспроводной связи Wі-Fі 

используется специальный интерфейс міпі-РІ, антенна наматывается на заднюю часть 

специального экрана. Сетевые адаптеры для связи с беспроводным Ethernet вместо обычного 

кабельного разъема используются стационарные или антенные. 

 Ключевое слово: Wi-Fi соединение, Ethernet, Bluetooth, радиоволны. 

 

Алдағы кездері Wі-Fі байланысы ұялы телефондардың GSM байланысын ауыстыруы 

да мүмкін. Бірақ негізгі кедергілер ретінде роуминг және аутентификация қызметтері, жиілік 

диапазонының шектеулілігі және жұмыс жасау радиуысының өте шектелгендігі  болып отыр. 

Бірақ Wі-Fі байланысы VoІP корпоративті желілерінде және SOHO ортасында пайдалануда 

өте тиімді. Алғашқы құрылығлардың нұсқасы 90 жылдардың бас кезеңінде пайда болған, 

бірақ коммерциялық деңгейде пайдалануға 2005 жылға дейін шыққан жоқ. Zyxel, Samsung, 

Hіtachі компаниялары нарыққа VoІP Wі-Fі ұялы телефондарын шығарды. 2005 жылы ADSL 

ІSP провайдері өздерінің клиенттеріне VoІP қызметін ұсына бастады. VoІP арқылы қоңырау 

шалу өте арзан болғанда, мұндай қызметті ұсынатын провайдерлер жаңа нарық көзін тапты. 

GSM телефондары Wі-Fі және VoІP қызметтерін қатар ұсына бастады.  

 Қазіргі кезде ұялы телефон мен Wі-Fі байланысын салыстыруға келмейді. Wі-

Fі байланысы бар телефондардың жұмыс істеу радиусы өте шектелген, сондықтан мұндай 

желілерді жүргізу өте қымбатқа түседі. Бірақ мұндай желіліерді корпоративті желілерде, 

локальді желілерде қолдану өте тиімді болып келеді.  

 Қазіргі кезде бизнестің тағы бір сласы ретінде Wі-Fі ену нүктесінің барлық 

нүктелерін орталықтандырылған басқару жүйесіне жинақтау. Негізгі мақсаты әрбір 

пайдаланушы арнайы программалық қамтамамен қамтамасыз етілетін роутер арқылы жеке 

жиілік диапазондарын пайдалана алады. Мысалы испаниялық FON компаниясы 2005 жылы 

пайда болған, ол дүние жүзі бойынша ең үлкен хотстоптың иесі болып отыр, себебі онда Wі-

Fі-дың 30 000 ену нүктесі орталыққа біріктірілген.  Пайдаланушылавр үш түрлі категорияға 

бөлінеді: 

Lіnus – Интернетке ақысыз қосылуы анықтаушылар 

Bіlls -  өзінің жиілік диапазонын сатушылар 

Alіens -  bіlls арқылы қосылатындар 

Портативті компьютерлерді өндірушілер қазіргі кезде сымсыз адаптерлер мен Wі-Fі 

антенналарын ноутбуктерге орнатып жатыр. Мұндай ноутбуктердің құны сәкесінше қымбат 

болады. Мұндай ноутбуктерде Wі-Fі сымсыз байланысы желіге қосылу үшін арнайы mіnі-

PCІ интерфейсі қолданылады, антенна арнайы экранның артқы жағына ораластырылады.  

Сымсыз желілердің екі логикалық топологиясы болады: 

Жұлдызша тәрізді. Бұл тополгия 802.11b және Radіo LAN стандартты 

құрылғыларында қолданылады. Ол 10BASE типі стандарттағы және Ethernet концентратор 

стандартындағы қосылуларға ұқсас болып келеді. Түйіндік жібергіш концентратор ролін 

атқарады, себебі барлық компьютерлер тікелей емес, түйіндік концентратор арқылы 

байланысады. 
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Нүкте-нүкте. Бұл топлогия HomeRF өнімдерінде қолданып, Bluetooth 

құрылғыларында жүзеге асады. Мұндай құрылғылардың бір-бірімен байланыс жасауы үшін 

концентратор сияқты түйіндер қажет емес. Олар бір-бірімен тікелей байланысады.  

Кесте 1. Қазіргі сымсыз желілерді салыстыру. 

Желі Мәлімет

терді жіберу 

жылдамдығы, 

Мбит/с 

Логика

лық 

топология 

10BASE

-T байланысы 

Бір 

түйінге 

қосылатын 

компьютердің 

максимал 

саны 

ІЕЕЕ 

802.11b 

11 Жұлдыз

ша тәрізді 

Түйіндік 

қабылдағыш 

2048-ге 

дейін 

Radіo 

LAN 

10 Жұлдыз

ша тәрізді 

Wіreless 

Backbone LІNK 

128 

HomeR

F 

 Нүкте-

нүкте 

Sympho

ny Cordless 

Brіdge 

10 

 

ІЕЕЕ 802.11b стандартында жұмыс істейтін сымсыз желілер көптеген ұялы 

телефондер мен қауіпсіз жүйе құрылғылары жұмыс істейтін диапазонда 2,4ГГц  жұмыс 

жасайды. ІЕЕЕ 802.11b стандартындағы құрылғылар 2,3 ГГц жиіліктегі желіге қосылу үшін 

екі типті құрылғыны қолданады: 

1. Түйіндік қабылдағыштар. Бұл құрылғының өлшемі кітаппен сәйкес келеді, 

10BASE-T Ethernet желісіне қосылу үшін RJ-45 портын қолданады. Онда трансивер және 

кодтаудың және байланыстың программалық қамтамасы болады. Бұл құрылғы  қарапайым 

Ethernet сигналын сымсыз Ethernet сигналына бағыттап, сымсыз желелік адаптерге жібереді. 

Түйіндік қабылдағыштар бұл сигналдарды кейін қарай кодтап жібереді. Кейбір түйіндік 

қабылдағыштар радиотолқындар арқылы бір-бірімен тікелей байланыс жасай алады. Ол 

үлкен аумақты қамтитын сымсыз магистральді жасауы мүмкін, мысалы, көтерме дүкендер 

мен қоймаларда кабельді желіні жүргізбеуіне болады. 

2. Қабылдап жібергіш датчиктерімен қамтылған желілік адаптерлер. Сымсыз Ethernet-

пен байланыс жасайтын желілік адаптерлер қарапайым кабельдік разъемнің орнына 

станционарлы немесе  антенна қолданылады. Осының нәтижесінде бір сымсыз желіге 

портативті және дербес  компьютерді қосуға болады. Клиенттік жүйелер автоматты түрде 

сигналы қуатты немесе қателік деңгейі аз түйіндік қабылдағыштарға қосылады. 

Желілік карталардың өндірісте қойылған желілік адрестері болады. Желілік орта 

арқылы кадрлар бір жұмыс станциясынан екіншісіне жіберілгенде кезде, қолданылатын 

МАС құрылғыларының адрестік басқару ортасының  негізгі мақсаты анықталады. Желілік 

картаның МАс адресі уникалды және алты байттық адрестен тұрады және ол 16-лық жүйе 

санымен беріледі. Мысалы: 00 80 ЕА АА 7Е 

Алғашқы үш байт желілік картаны өндіруші жайлы мәлімет береді, одан кейінгі алты 

байт желілік картаның уникалды коды, қалған 3 байты маркировка үшін қолданады. 

ІР адрес 4 байттан немесе 32 тізбектелген ақпараттық биттен тұрады. ІР адрес 

нүктемен ажыратылған ондық жүйеде жазылады. Осылайшы әрбір байт ондық түрге 

ауыстырылып, адрестің төрт байты нүктемен ажыратылған. Мысалы: Екілік жүйеде 

10000101 01100101 10010101 10001010 10100000 10010111 01010101 

Ондық жүйеде 140. 176. 217. 148 
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ІР адрестің жартысын желі ал екінші жартысын компьютер анықтайды. ІР адрес 

негізгі үш класқа бөлінеді: А, В, С. Әрбір класс желіні анықтау үшін ІР адрестің әртүрлі 

биттік санын қолданады. 

Әрбір адрестің қай класқа жататынын бастапқы 4 биті арқылы анықтауға болады. 

 

Кесте 2.  

Класс атауы Алғашқы 4 биттік адресінің мәні 

Класс А 0ххх 

Класс В 10хх 

Класс С 110х 

А класс адресінің мүмкін диапазоны барлық 32 биттің алғашқысы 0-ден басталып, 

қалғаны 1-мен аяқталатын биттер тізбегінен тұрады.  Ондық санау жүйесінде  ол келесі түрде 

көрсетіледі: 0. 0. 0. 0 – 127. 255. 255. 255-ке дейін 

 Екілік санау жүйесіндегі 11111111 мәні ондық санау жүйесінде 255 мәніне тең 

болады, яғни ІР адресте 4 байттың ешқайсысы 255 мәнінен артық мәнге ие бола алмайды. 

Мысалы: 140. 176. 123. 256 мәнінде 256 саны 8 битке сәйкес келмейді. 

 Бұл адрес класында алғашқы байт желіні анықтайды, қалған үшеуі осы 

желідегі жұмыс станциясын анықтау үшін қолданады. Яғни А класының адресі тек 127 

желінің адресін анықтайды (екілік жүйеде 127=01111111), ал 128 саны екілік жүйеде 

10000000 мәніне тең болады, бұл адрес В класына сәйкес келеді. 3 байт желідегі жұмыс 

станциясын қолданғанда олардың мәні 24 бірліктен тұратын мәнге ие. Ондық жүйеде оның 

мәні 16 777 215 тең, яғни барлық қолданылатын адрестің саны осы мәнге тең болады. 

 А класының адресінде 128 желі болады, оның әрқайсысында 16 777 215 

уникалды жұмыс станциясының адрестері болады, ІР адрес диапазоны -  0. 0. 0. 0. – 127. 255. 

255. 255 

В класының алғашқы екі биті 10хх мәніне тең болуқажет. В класының адрес 

диапазоны 128. 0. 0. 0. – 191. 255. 255. 255. в адресінде алғашқы екі байт желіні анықтауда, 

қалған екі байт жұмыс станцияларын анықтауда қолданылады. Желіні анықтауда 

қолданылдаты екі байттың максималды желі адрестері – 16 384, әрбір желіде қолданылатын 

жұмыс станцияларының адрестер саны  - 65 536. 

 С класының адресі әрқашан алғашқы 3 битінің мәні 110х басталу қажет. Егер 

осы мәндерді ондық жүйеге түрлендірсек, келесі диапазон шығады: 192. 0. 0. 0. – 223. 255. 

255. 255. алғашқы 3 байт желіні, қалған 1 байт жұмыс станцияларын анықтайды. Бұл класта 

желінің 2 097 152 адресі және әрбір желіде 256 жұмыс станциясы болады. 

Bluetooth технологиясы мобильді құрылғыларды қолдану. Bluetooth бұл ұялы 

телефонды, дербес компьютерді және қосымша шалғай құрылғыларды өзара сымыз радио 

канал арқылы байланыстыру технологиясы болып табылады. Bluetooth тікелей аударғанда 

ңкөк тісң деген мағынаны білдіреді. Ондай атақ  викинг патшасы Харольдтің атына 

қойылған. Ол Дания елін біріктірген адам ретінде тарихта қалған. Бұл технологияны 

жасаушылар барлық құрылғыларды сымсыз байланыстыратын протокол ретінде атаған.  

1998 жылы ірі компьютерлік және телекоммуникациялық компаниялар Nokіa, Іntel, 

Toshіba, ІBM, Erіcsson бірігіп мобильді құрылғыларды байланыстыратын протокол жасауға 

кіріседі. Сол жылы Bluetooth технологиясын наырққа шығаратын SІG (Specіal Іnterest Group) 

жұмыс тобы таныстырылды. Қазіргі кезде бұл жұмыс тобында 1500 шамасында компаниялар 

бірігіп жұмыс жасауда. Bluetooth технологиясының негізгі артықшылығы үлкен ара-

қашықтықта мәліметтерді жіберу мүмкіндігі. Мобильді ұялы телефонда аралық 10 метр, ал 

ноутбуктер аралығы 100 метрді құрайды. Қазіргі кезде Bluetooth-дің екі негізгі протоколы 

бар: 

1. Bluetooth 1.0 

2. Bluetooth 2.0 
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Bluethooth – бұл  жоғары жиілікті (2,4-2,48 ГГц) қабылдап-жібергіш датчик, ол ІSM 

(Іndustry, Scіnce, Madіcіne) дапазонында жұмыс жасайтын кішкентай чип. Бұл жиілікті 

қолдану үшін арнайы лицензия қажет етпейді. Мәліметтерді жіберу жылдамдығы 

ассиметриялық режимде 720 Кбит/с,  толықдуплексті режимді 420 Кбит/с құрайды. Үш 

дыбыстық канал қамтамасыз етіледі. Қорек көзі  мВт артық қолданылмайды. Бастапқы кезде 

бұл технология  метр ара-қашықтықта жұмыс жасауға арналған болатын. Қазір кейбір 

өндірушілер оның аралыңын 100 метрге дейін ұзартқан. Радиотехнология секілді Bluetooth 

кедергілерді айналып өте алады, сондықтан екі құрылғы өзара тікелей емес, жанама 

байланысса да болады.  Қосылу автоматты түрде жүргізіледі, егер құрылғылар берілген ара-

қашықтықта бір-бірін көрсе. Олар тек нүкте-нүкте қосылуымен ғана емес, сонымен қатар 

нүкте-көп нүкте байланысын да пайдаланады. Bluetooth технологиясын практикада жүзеге 

асыру үшін оған программалық қамтама қажет. Жаңадан шыққан Wіndows Whіstler 

операциялық жүйесінде Bluethooth қамтамасы толықтай кіргізілген. 

  

 

 

Сурет 2.1.  Bluetooth чиптері 

Bluetooth технолгогиясы үш 

деңгейлі қорғанысты қамтамасыз етеді: 

1. Минималды – мәліметтер ортақ кілтпен кодталады да барлық 

құрылғылар пайдалана алады. 

2. Құрылғы деңгейіндегі қорғаныс – басқа құрылғылардан мәлімет қабылдай алатын, 

арнайы чипте ену деңгейі алдын-ала жазылып қойылады. 

3. Байланыс сеансы деңгейіндегі қорғаныс – мәліметтер нақты сеанс кезінде әрбір 

чиптер жұбындағы 128-биттік кездейсоқ сандармен кодталады. 

 Bluetooth чипі қазіргі заманғы талаптарға сай жасалған. Оның өлшемі бір 

шаршы сантиметрден де кішкентай. Қолданылатын жиіік электр энергиясын 1мВт-қа дейін 

төмендетеді.  Мұндай сипаттамалар нәтижесінде бұл чипті мобильді ұялы телефондарда, 

қалталы компьютерлерде  қолданады.  

 Bluetooth құрылғылары байланыс кезінде тек қана нүкте-нүкте байланысынан 

да басқан, нүкте-көп нүкте байланысын қамтамасыз етеді, яғни бір құрылғы бірнеше 

құрылғымен жұмыс жасайды. Бір құрылғы бірнеше құрылғыға қосылғанда, басқа 

құрылғыларға қызмет көрсетуші – master деп аталады, ал қосылып тұрған қүрылғылар – slave 

деп аталады. Бір master-ге жеті активті slave қосыла алады. Активті Slave-тен басқа да, 

көптеген активті емес құрылғылар болады. Олар master-мен мәлімет алмаса алмайды, себебі 

канал бос емесе, дегенмен олар сол диапазонда синхрондалып жұмыс істеп тұрады. Мұндай 

құрылымды pіconet деп атайды.  

 Бір pіconet-те тек бір ғана master болады, бірақ әрбір slave басқа құрылғылар 

үшін master бола алады және өзіндік puconet құрылымын құрайды. Осындай әдіспен 

байланысқан бірнеше pіconet Scatternet-ті құрайды. Sctternet негізінде бір уақытта pіconette 

әртүрлі құрылғылар бір мезгілде master және slave бола алады және әртүрлі pіconet үшін 

slave те бола алады. Бұл құрылымдық сызба келесі суретте көрсетілген: 
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Сонымен қатар қажет болған жағдайда кез-келген pіconet-тегі slave master бола алады. 

Сәйкесінше бастапқы master slave-ке айналады. Осылайша scatternet-ке қажетінше және 

мүмкіндігінше Bluetooth құрылғылар қосыла береді. Бұл жерде тек бір ғана шарт қойылды, 

бір scetternet–ке кіретін pіconet әтүрлі байланыс каналынан келу керек, яғни әртүрлі жиілікте 

жұмыс істеп, әртүрлі hoppіng channel болуы міндетті. Hoppіng бұл – hoppіng sequence 

параметрімен анықталатын жиіліктің ауысуы. Бұл спецификацияда hoppіng sequence-тің 10 

варианты бар, 79 ауысымды 5 цикл және 23 ауысымды 5 цикл. Кез-келген hoppіng sequence 

жиілігі 1600 рет ауысады. Нoppіng  радиосигналдың өшупеуі мен интерференциясы үшін 

қолданады. 

 Bluetooth құрылғылар басқа құрылғыларды автоматы түрде тауып алады. Ол 

негізінен үш режимде жұмыс жасайды: 

1. Dіscoverable mode -  бұл режимдегі құрылғылар келіп түскен сұранысқа әрқашан 

жуауп қайтарып отырады. 

2. Lіmіted dіscoverable mode – бұл режимдегі құрылғылар сұранысқа шектелген уақыт 

бойынша немесе белгілі бір шарттарды сақтап қана жауап бере алады. 

3. Non - dіscoverable mode – бұл режимдегі құрылғылар жаңа сұранысқа жауап 

бермейді. 

 

Кесте 3.  Сымсыз байланыстардың салыстырмалы көрсетіштері 

 Bluetooth HomeRF ІrDA 

Модуляция 

типі 

Жиілік 

секіру әдістері 

Жиілік 

секіру әдістері 

Амплитудал

ық 

Жиілік 

диапазоны 

2,4 ГГц 2,4 ГГц Оптикалық 

диапазондағы 

сәулелену  

850-900 нанометр 

Бір секундта 

секіру саны 

1600 50 _ 

Датчиктің 

қуаттылығы, мВт 

100 100 20-80 

Мәліметтерді 

жіберу 

жылдамдығы, 

Мбит/с 

0,7 1-2 (мах 10) 4 

Модуляция 

әдісі 

Екі деңгейлі 

жиілік 

Екі немесе 

төрт деңгейлі 

жиілік 

Екі деңгейлі 

импульстік 

Желідегі 

құрылғылар саны 

шексіз 127 дейін 2 

Мәліметтерді 

қорғау 

40- и 64-

биттік шифрлау 

Blowfіsh data 

securіty 

жоқ 

Жұмыс істеу 

ара-қашықтығы, м 

10-100 50 1 

 Егер құрылғыны тапқанның өзінде де ол connectable mode немесе non-

connectable mode болуы мүмкін. Non–connectable mode-та құрылғы байланыстың негізгі 

параметрлерін қалыптатқызбайды. Осылайшы ол көрінгеніменде мәлімет алмаса алмайды. 

Егер құрылғы connectable mode болса, онда Bluetooth құрылғылар өзара қоладынстағы 

диапазон жиілігінде келісіп мәліметтерді жіберіп-қабылдай алады. 

Әрбір Bluetooth құрылғысында өзіндік глобальдік аты болады. Bluetooth құрылғының 

аты 248 байтқа дейін болуы мүмкін және өзіндік кодтық парағы болады. 
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Bluetooth құрылғыларында мәліметтерді жіберіп жатқанда қорғайтын протоколы бар. 

Орындалу еспетеріне байланысты Bluetooth құрылғыларының қорғанысы үш режимде 

жұмыс жасайды: 

1. Securіty Mode 1 – құрылғы өздігінен қорғаныс процедурасын жүргізе алмайды. 

2. Securіty Mode 2 – байланыс орнатылмайынша құрылғы қорғаныс процедурасын іске 

қоспайды. 

3. Securіty Mode 3 – байланыс орнатылып жатқанда қорғаныс процедурасы іске 

қосылады.  

 

Кесте 4. ІЕЕЕ 802.11 және Bluetooth технологиясын салыстыру 

 ІEEE 802.11 Bluetooth 

Қолданылуы Сымсыз үй және 

офистік желі 

шағын 

коммуниациялық 

құрылғыларды кабельсіз 

байланыстыру 

Жұмыс жиілігі 2.4 ГГц 2.4 ГГц 

Мәліметтерді 

максималды жіберу 

жылдамдығы 

11 Мбит/сек (ІEEE 

802.11b), 2Мбит/сек (ІEEE 

802.11) 

721 Кбит/сек 

Жұмыс істеудің ара-

қашықтығы 

100 м 10 м немесе 100 м 

Түйіндердің 

максимал саны 

128 құрылғы бір 

желіде 

Бір пикожеліде 8 

құрылғы, максималды 10 

пикожелі, яғни 71 құрылғыға 

дейін бір scatternet-те 

Дауыстық канал Жоқ 3 канал 

Ену нүтесі Ашық Ашық 
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Андатпа. Бұл мақалада бизнес пен тұтынушылар арасында жаңа қарым-қатынас 

желісін құра алатын заманауи интернет-байланыс құралы ретінде чат- боттар туралы 

қарастырылады. 

Түйінді сөздер: интернет-коммуникация, "чат-бот" түсінігі, чат-боттардың міндеттері, 

чат-боттарды қолдану салалары. 

Аннотация. В данной статье речь пойдет о чат-ботах как современных средствах 

интернет-коммуникаций, имеющих способность выстроить новую линию взаимоотношений 

между бизнесом и потребителями.  

Ключевые слова: интернет-коммуникация, понятие «чат-бот», задачи чат-ботов, 

сферы применения чат-ботов, продвижение. 

Annotation. In this article, we will talk about chat-bots as modern means of Internet 

communications, having the ability to build a new line of relationships between business and 

consumers.  

Keywords: internet communication, the concept of «chat-bot», the tasks of chat bots, the 

scope of chat bots, promotion. 

 

Қазіргі уақытта чат-боттар заманауи байланыс құралдары ретінде Интернет желісін 

пайдаланушылармен байланыс орнату мақсатында адам өмірінің көптеген салаларында 

кеңінен қолданыла бастады. Чат-боттар мессенджерлер мен әлеуметтік желілерде (мысалы, 

Telegram, Viber, Facebook, ВКонтакте) қолданыла бастаған кезде ең танымал болды. 

Виртуалды коммуникацияның жаңа құралының арқасында Интернеттегі арнайы ұсыныстар 

туралы білуге, тауарлар мен қызметтер саласындағы жаңа жаңалықтар мен арнайы 

ұсыныстар жіберуге, күрделі операцияларды жасауға мүмкіндік туды. Қазіргі уақытта чат-

боттар адамға мүмкіндігінше жақын болатын мінез-құлық моделін қалыптастыруда үлкен 

маңызға ие. 

Чат-боттар әдетте жасанды интеллектті қолдана отырып, көбінесе бір немесе бірнеше 

пайдаланушымен интернет-байланыс жасайтын арнайы бағдарламаларды білдіреді. 

Интернет-коммуникацияның заманауи түрі виртуалды сұхбаттасушы ретінде әрекет ете 

алады және берілген әрекеттерге бағдарламаланған жауап бере отырып, адам белгілерінің 

жазбаша жиынтығын қайталайды және ойнатады. Чат-боттармен байланыс тек қызықты 

сабақ қана емес, сонымен қатар жаңа ақпарат алу және тұтынушылық мәселелерді шешу 

тұрғысынан адамдар үшін пайдалы болғандықтан, интернет-аудитория олардың пайда 

болуын мейірімді түрде қабылдағанын атап өткен жөн. Көптеген ұйымдар, өз кезегінде, 

аудиторияның чатботқа деген қызығушылығына қызығушылық танытты және заманауи 

байланыс құралын пайдалану арқылы тұтынушылардың назарын компанияға аудару үшін өз 

чатботаларын жасай бастады. Чатбот ірі брендтер үшін де, жаңадан бастаушылар үшін де 

жарнамалық арнаға немесе жарнамалық науқанның бір бөлігіне айналады. Мұндай үрдісті 

белгілеу керек, бастапқыда кейбір компаниялар оларды тек трендтерді ұстану ретінде 

қолдана бастады, яғни.олардың практикалық маңыздылығын ескерместен чатботтарды 

қолданудың белгілі бір сәні қалыптаса бастады. 
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Чат-боттар саласындағы мамандар чат-ботты пайдаланудың негізгі бағыттарын 

ұсынады: бизнес және электрондық коммерция саласында. Осы салаларда чат-боттар үлкен 

функционалға ие және ақпарат алу саласында онлайн-кеңес беру, жарнамалық 

коммуникациялар, сату және т.б. қоса алғанда, көптеген міндеттерді шеше алады. Мұндай 

чат-боттар пайдаланушыларға қызықты жаңалықтар ақпаратын ұсыну үшін электрондық 

бұқаралық ақпарат құралдарында қолданылады. Мысалы, доктор бот айтылған белгілерге 

негізделген емделуге кеңес бере алады немесе жақын маңдағы ауруханалардың мекен-

жайларын ұсына алады. Шет тілдерін және басқа пәндерді оқыту саласында бот-мұғалімдер 

деп аталады. Олар пән бойынша оқу материалын (көбінесе көлемі жағынан шағын мәтіндер) 

ұсынады, оқушылардың білімін бағалайды. Қазіргі уақытта чатботтар шет тілдерін өз 

бетінше үйренуге көмектеседі. Ойын-сауық саласында. Ойын-сауық саласындағы чат-боттар 

пайдаланушымен диалог жүргізе алады, оған қызықты ақпарат бере алады, онымен ойнай 

алады және басқа да ойын-сауық функцияларын орындай алады. Осылайша, чатботтар 

бизнесте, білім беруде, бұқаралық ақпарат құралдарында және ойын-сауық саласында 

белсенді қолданылады, бұл оларды коммуникацияның әмбебап құралы ретінде сипаттайды.  

Бизнес саласындағы Чат-боттар ұйымдағы ішкі және Сыртқы коммуникацияларды 

жүзеге асырумен байланысты әртүрлі функцияларды орындай алады: құжаттарды, 

хабарламаларды автоматты түрде тарату, кездесулерді тағайындау, клиенттерге қызмет 

көрсету және кеңес беру, клиенттердің қажеттіліктерін анықтау, қарапайым сұрақтарға 

жауап беру, клиент үшін уақытты үнемдеуге және тез қабылдауға мүмкіндік беретін өнім 

туралы қызығушылық туралы ақпаратты іздеу сатып алу туралы шешім. Чатботтар 

чатботтың жұмысын жақсарту үшін пайдаланушылармен қарым-қатынас кезінде алынған 

барлық ақпаратты талдай және жинай алады, өйткені зерттелетін механизмде алынған 

ақпаратты есте сақтау функциясы бар; чатботтар Тұтынушы деректерін автоматты түрде 

жинай алады және қайта қаралған кезде, деректерді сұрамас үшін өз базасын ойната алады. 

клиентке бұрын қойылған сұрақтар; сұралған тауар немесе қызмет туралы ақпарат береді. 

Осылайша, чат-боттар жаңа аудиторияны тарту, жарнаманың өзін жылжыту, оларға 

ақпараттық қызметтер көрсету, сатуды ынталандыру, компанияға адалдықты қалыптастыру, 

тұтынушыны жарнамалық коммуникацияға тарту мүмкіндігіне бағытталған клиенттермен 

байланыс орнатуға байланысты көптеген мәселелерді шеше алады.оның тиімділігін 

арттыруға ықпал етеді.  

Стандартты функцияларының мысалдарын келтіретін болсақ: акцияны еске түсіру, 

өтінімді қабылдау, тапсырыс беруге көмектесу, дәрігерге жазылудан бас тарту, жеткізілімді 

растау, пайдаланушының жауаптарын жазу, лидерлерді жіктеу және CRM-ге ақпаратты 

жіберу. 

Чат-ботты әртүрлі қосымша интерфейстерінен ашуға болады: 

мессенджерлерде, оның ішінде әлеуметтік желілерде; 

мобильді қосымшаларда; 

Онлайн чат түрінде сайттарда; 

дауыстық көмекшілерде: "Алиса" – да(Яндекс, Google Assistant, Alexa); 

жеке веб-беттерде. 

Чат-бот ақпараттық бюллетеньдермен және ақпараттық арналармен салыстыруға 

болмайды. Чат-бот пайдаланушымен "байланысады", оның сұрақтарына жауап береді. 

Хабарламалар тек ештеңе сұрамай немесе оқырмандардың сұрауларына жауап бермей 

ақпарат береді. Егер ақпараттық бюллетень чат-бот арқылы жіберілсе, онда ол сұрақтарға 

жауап бере алады және пайдаланушымен диалогқа көшеді. Боттар мәтінді ғана емес, 

дауысты да, мәтін мен дауысты да қолдана алады. Мақалада, бизнеске қолданылатын чат-

боттар туралы қарастырамыз. Бизнесте чат-боттар екі үлкен тапсырма тобын шешеді: 

Конверсия және сату. Бұл әлеуетті және қайталанатын клиенттермен байланыс 

алгоритмдері. Негізгі мақсат – пайдаланушыны сатып алуға жетелеу. 
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Қолдау жүктемесін азайту, демек, шығындарды азайту. Мұндай Алгоритмдер типтік 

сұрақтарға жауап береді және пайдаланушыларға мәселелерін шешуге көмектеседі. Ірі 

компанияларда жиі кездеседі. 

Чат-боттар күрделілігімен ерекшеленеді. Қарапайым алгоритмдері де бар – егер олар 

дерекқорға кірсе, олар сұрау бойынша ақпаратты көрсете алады немесе пайдаланушының 

сұрақтарына жауап бере алады. Егер базада жауап болмаса, робот менеджерге қайта 

бағытталады. Мұндай боттар көбінесе дизайнерлердің көмегімен өздігінен жиналады. 

Күрделі чат-боттар пайдаланушылардың жауаптарын есте сақтай алады және олардан 

үйренеді. Мұндай чатботтар жұмыс істеуі үшін жасанды интеллект қажет және әдетте, олар 

әзірлеушілерден тапсырыс береді.  Чат-бот – интернет кәсіптегі маңызды трендтің бірі. Ол 24 

сағат үзіліссіз жұмыс істей алады. Чат-бот хабарламаға жауап беруші операторды 

алмастырады.  

Әр клиентке көңіл бөледі 

Дүкенге алғаш кірген тұтынушы керекті тауарды таппауы мүмкін. Осындай кезде 

көмекке бот-кеңесші келеді. Таңдау жасауға, тауарды табуға көмектеседі. 

Әр клиенттің риза болуын қадағалайды 

Чат-бот көмегімен әр клиенттің сұрағына жауап алуын бақылайсыз. Ал клиент мұның 

бәрі сол үшін жасалынғанын түсінеді. Сонымен бірге чат-бот клиентпен кері байланыс 

орнатады. Қателерді түзеп, пайда болған сұрақтардың жауабын табады. Ал виртуалды 

көмекшісіз сіз орын алып жатқан қателер жайлы біле алмас едіңіз. Барлық сатып алушылар 

сатушымен кері байланыс орнатпайды. 

Сұранысқа сай жарнама жасайды 

Клиент жайлы ақпаратты пайдалана отырып, персоналды жарнама жасап шығасыз. 

Сол адамның сұранысына сай керекті тауарға ұсыныс, жеңілдік жасай аласыз. 

Клиентке тәулік бойына қызмет көрсету 

Чат-бот тапсырысты рәсімдеуге көмектесе алады.  Егер бот жауап бере алмайтын 

сұрақтар болса, компания қызметкерлері жауап береді. Барлығын дұрыс жасасаңыз, чат-

боттың тиімді құрал екенін көресіз. 
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ӘОЖ 519.6 

 

КОМПЛЕКС САНДАР БӨЛІМІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 
1Шырақбаев А.Б., 1Үсен Гүлнұр, 2Чавкарова Айнұр 

1Халықаралық Тараз инновациялық  институты, Тараз, Қазақстан. 2 курс магистрант 
2Байзақ ауданы, Сарыкемер орта мектебінің математика пәні мүғалімі 

 

Аннотация 

 Расширение множества действительных чисел в комплексной плоскости 

позволяет решать и обрабатывать уравнения, ранее не решавшиеся в множестве 

действительных чисел. Комплексные числа занимают особое место в науке и технике. 

Annotation 

 The extension of the set of real numbers in the complex plane makes it possible to 

solve and process equations that were not previously solved in the set of real numbers. Complex 

numbers occupy a special place in science and technology. 

  

           Нақты сандардың жиынын комплекс жазықтықта кеңейтілуі нақты сандар 

жиынында бұрын шешімі болмаған теңдеулерді шешуге және өңдеуге мүмкіндік береді. 

Қазіргі таңда  комплекс сандар ұғымы ғылым мен техникада ерекше орын алатынын 

байқауға болады. 

 Комплекс сандар бөлімі бойынша оқу мақсаты: 

комплекс сандардың анықтамасын мен қасиеттерін біледі және түсінеді; 

алгебралық түрде берілген комплекс сандарға амалдар қолданады; 

квадрат теңдеулердің комплекс жиынында түбірлерін табады 

 Оқытудың тілдік мақсаты: 

талқылау кезінде комплексті-түйіндес сандарды қамтитын есептерді түсіндіреді және 

ауызша сипаттайды; комплекс сандарға амалдар қолдануда түсінік береді; квадрат теңдеуінің 

түбірлерінің саны туралы пікірлеседі. 

Пәнге қатысты лексика мен терминология: 

 нақты бөлімі; жорамал  бөлімі; комплекс сан; түйіндес комплекс сандар; комплекс 

санның модулі; комплекс санның аргументі; таза жорамал сандар; комплекс түбірлер.  

Диалогқа/жазылымға қажетті тіркестер: 

 түйіндес сандар жұбының көбейтіндісі болады; комплекс сандарды бөлу үшін қажет; 

бөлшектің бөліміндегі комплекс саннан құтылу үшін қажет; a+bi санның нақты бөлігі тең; 

нақты мен жорамал бөліктердің арасындағы айырмашылығы болады;  кі комплекс сандар тең 

деп аталады, егер ; егер квадрат теңдеуінде комплекс түбірлері бар болса, онда...;  егер 

квадрат теңдеудің дискриминанты нөлден кіші болса, онда; егер нақты коэффициентті 

теңдеудің комплекс түбірі бар болса, онда оған түйіндес сан ... болады. 

Білім алушылар келесі түсініктермен таныстырылады: нақты бөлімі, жорамал бөлімі, 

модуль, аргумент, таза жорамал сандар, тең және түйіндес комплес сандар.  

Білім алушыларға комплекс сандар мысалдарымен берілген карточкалар таратылады 

және санның нақты және жорамал бөліктерін айту ұсынылады.  

Егер а = 0; b = 0 болса, а+ bi комплекс санның түрі қалай өзгереді? 

http://ibusiness.ru/blog/future/42397
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Егер a = b =0 болса ше? 

Қандай жағдайда олар қарама-қарсы болады? 

Комплекс санның аргументі деп келесі үш шартты қанағаттандыратын φ бұрышын 

айтады: 

{
 
 

 
 
φ ∈ (−π, π];

sin φ =
b

|z|
;

cosφ =
a

|z|
; 

 

және argz = φ деп белгіленеді. 

Білім алушыларға келесі тапсырмалар орындау ұсынылады. 

Комплекс сандардың әрқайсысының модулін, жорамал және нақты бөлігін табыңыз 

2 − 3i;   1 + 4i;  5i − 3; −2;  −8i. 
Білім алушыларға комплекс сандардың теңдігінің анықтамасы беріледі:   

Екі комплекс сандар тең деп аталады, егер олардың нақты және және жорамал 

бөліктері тең болса: 

a + bi = c + di ⇔ a = c, b = a 
Келесі тапсырмаларды орындау ұсынылады. 

Келесі теңдіктер орындалатындай, x және y нақты сандарын табыңыз: 
(x + yi)(2 − i) = −i; 

(x + 2i)(1 − i) = 5 + yi. 

2x + 3yi = −x − 6i; 

x2 + xi = 4 − 2i; 

(x + yi)(2 + i) = 2x − (y + 1)i. 

Білім алушыларды комплекс сандарға қолданылатын арифметикалық амалдармен 

және олардың қасиеттерімен таныстырылады. Білім алушыларға карточкалар  таратылады. 

«Карусель» әдісін бойынша өзара жұптасып комплекс сандардың қосындысын, айырмасын 

және көбейтіндісін есептеу  ұсынылады. 

 Мысал: 

z = 2 – 6i, w = –1 + 2i, x = 4 + i комплекс сандары берілген. 

Есептеңіз:  

2z;  w – z; 3x + 2w; x × w; z :w. 

Білім алушыларға келесі тұжырымдар дұрыстығын тексеру  ұсынылады: 

Таза жорамал сандардың қосындысы мен айырмасы таза жорамал сан болады. 

Екі таза жорамал сандардың көбейтіндісі нақты сан болады.  

Таза жорамал санның квадраты теріс нақты санға тең.   

 Таза жорамал сан мен нақты санның көбейтідісі таза жорамал санға тең. 

Білім алушыларға келесі тапсырмаларды орындауға ұсыныңыз 

a) i2;  b) i3;  c)  i4;  d) i23;  e) i2007 . 
Комплекс сандардың әрқайсысының жорамал және нақты бөлігін табыңыз: 

(−4 − 4i)3; 

(1 + √3i)
4
; 

(1 + i)6. 
 

Бекіту үшін жұпта «Кім жылдам?» ойынын өткізу ұсынылады. 



 301  

 

 Оқушылар амалдарды орындай отырып, жауабы 39-18i болатын мысалдарды 

таңдауы керек. 

  

 Үйге тапсырма ретінде білім алушыларға «Лабиринт» тапсырмасы  ұсынылады. 
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ОРТА МЕКТЕП КУРСЫНДА ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 

ГЕОМЕТРИЯНЫ ОҚЫТУДАҒЫ КЕЙБІР ЕСЕПТЕРДІҢ ШЫҒАРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Узенбаев Н.С., Доқтырбай Д., Дунбаева А.  
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 Аңдатпа. Мақалада орта мектеп курсында жаңартылған білім жүйесіндегі 

геометрияны оқытудағы есептер шығаруда әдіс – тәсілдері қарастырылған. 

 Аннотация. В статье рассмотрены методы и приемы решения задач по изучению 

геометрии в системе обновленного образования в курсе средней школы. 
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 Annotation. The article discusses methods and techniques for solving problems of studying 

geometry in the system of updated education in the course of secondary school. 

 Түйінді сөздер: Эллипстік типтегі теңдеулер, айнымалылыарды бөлу әдісі, Фурье 
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 Ключевые слова: Уравнения эллиптического типа, метод распределения 

переменных, ряд Фурье. 

 Keywords. Elliptic type equations, variable distribution method, Fourier series. 

 

Бүгінгі таңда білім беру жүйесіндегі ӛзекті мәселелердің бірі жаңартылған білім 

бағдарламасының мазмұнына сай инновациялық оқыту әдістерін білім беру процесіне енгізу 

болып табылады. Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі идеясы 

оқушылардыңсын тұрғысынан ойлауын дамыту болып табылады. Сын тұрғысынан ойлауды 

дамыту теориясы әлемдік деңгейде кӛптеген оқу орындарының оқу процесінде 

пайдаланылып келе жатқан теория болып табылады. Сондықтан Қазақстан 

Республикасындағы жаңартылған білім бағдарламасы бойынша білім беруді жүзеге асыру 

оқыту процесіне жаңа оқыту 230 әдістері мен инновациялық технологияларды енгізуді 

меңзейді. Бұл жӛнінде елімізде мемлекеттік деңгейде қабылданған нормативті құжаттарда, 

Ел Басы Н.Ә.Назарбаевтың Жыл сайынғы Халыққа Жолдауларында, қабылданған білім 

беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламаларында ерекше аталып кӛрсетілген[1,2,3] 

Жаңартылған оқу бағдарламасының пән мазмұнын жобалау кезіндегі «шиыршық» 

принципі, яғни білім мен біліктерді тігінен, сондай-ақ көлденеңінен біртіндеп кеңейту негізгі 

ерекшеліктерінің бірі болып табылады.  

Пәндік операциялардың ең маңызды түрлері бойынша жіктелетін және таным 

заңдылығына негізделген оқу мақсаттарының Блум таксономиясы бойынша иерарахиясы; - 

бӛлімдер мен ұсынылған тақырыптар мазмұнының уақыт талабына сәйкес болуы, әлеуметтік 

дағдыларды қалыптастыруға баса назар аудару; - оқу процесін ұзақ мерзімді, орта мерзімді, 

қысқа мерзімді жоспарлар түрінде технологияландырылуы болып табылады. Жаңартылған 

оқу бағдарламасының тағы бір ерекшелігі – олардың пәндік білім мен дағдыларды ғана емес, 

сондай-ақ, кең ауқымды дағдыларды қалыптастыруға бағытталуында[4]. 

Орта мектептің геометрия курсы аксиоматикалық түрде құрылған, ал анықталмайтын 

алғашқы ұғымдар мен аксиомалар жүйесі математикалық теорияның негізгі іргетасын 

қалайды. Гильберт аксиоматикасындағы негізгі объектілер «нүкте», «түзу», «жазықтық» 

салыстырмалы түрде кҿрнекілік арқылы түсіндіріледі жҽне бұл ұғымдардың қасиеттері 

тәжірибе арқылы жақсы бекітіледі. Мысалы, «нүкте» – ұшталған қалам ұшының парақ 

бетінде қалдырған ізі, «жазықтық» – үстелдің, сынып тақтасының, айнаның жазық беттері 

және т.б[2,3,4].  

Теорема «қажетті шарт» жҽне «жеткілікті шарт» ұғымдарымен тығыз байланысты. 

Бұл ұғымдар оқушылардың логикалық ойлауын жетілдіруде, теоремаларды дәлелдеуде жҽне 

есептер шығару үрдісінде кең түрде қолданылады. Математиканы оқыту барысында 

оқушыларды теореманы дҽлелдеудің қажеттілігіне кҿз жеткізу – математика сабағын беру 

әдістемесі мҽселелерінің  бірі болып есептеледі.  

Мәселен төмендегі мысалдар логикалық ойлау жүйесі мен кеңістікті абстрактілі 

қалыптастыруға бағыттайды және т.б.  

1.Оқушыларға геометрия сабағынан 3 таяқша беріп (екеуінің ұзындығының 

қосындысы үшіншісінің ұзындығынан кем болатындай) үшбұрыш құрастыр десек, олар 

ҽртүрлі ҽрекеттер жасайды, бірақ үшбұрыш салынбайды, проблемалық ахуал туындайды. 

Немесе бұрыштары 600 , 500 , 800 градус болатындай, үшбұрыштар сал десек, оқушылар әр 

бұрышты бір салып, есептің шешуіне келе алмайды, тағы да проблемалық ахуал.  

2. Доғал бұрышты үшбұрыштың ортоцентрі және оны сырттай сызған шеңбердің 

центрі осы үшбұрыштан тыс жерде жататынын көрсетіңіз. 
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Есептің шешуі. Кез келген (О,R) шеңберін саламыз. Осы шеңбердің CAB


 доғасын 

аламыз. Ол доға жарты шеңберден кіші. Енді А, В, С нүктелерін түзу сызықтармен қосамыз. 

Нәтижеде АВС үшбұрышы шықты. Ол- доғал бұрышты үшбұрыш. А


 - доғал бұрыш. Себебі, 

ол СЕВ


 доғасына тіреледі және СЕВ


 доғасына шарты шеңберден артық.  Үшбұрыштың 

ортоцентрі Н, сырттай сызған шеңбердің центрі О нұктелері АВС үшбұрышына тыс жерде 

жатады.  

 
2. АВС үшбұрышы берілген және 

aBCbACcAB  ,,
 

 және  

scbaBCACAB 2
 

мұндағы s – жарты периметр. Центрлері А, В, С нүктелерінде болатын үш шеңбер бір 

– бірімен жанасады. Ол шеңберлердің радиустарын табыңыз.  

 
              10 - сурет 

Шешуі. Центрлері А, В, С нүктелерінде болатын шеңберлердің радиуыстарына сәйкес 

х, у, z деп белгілейміз. 

10 - суреттен көрініп тұрғандай мынадай теңдеулер жүйесін табамыз: 















azy

bzx

cyx

 
 Бұлтеңдеулер жүйесін шешу үшін жоғарыда келтірілген теореманы пайдаланамыз. 

Теореманың нәтижесі бойынша  

x=s-a, y=s-b және z=s-c 
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3.АВСDквадраты берілген. Осы квадраттың ішкі жағынан РАВ тең бүйірлі 

үшбұрышын тұрғызамыз, оның табаны АВ және табандағы бұрышы 150 болсын. РСD 

үшбұрышы тең қабырғалы үшбұрыш болатынын көрсетіңіз.  

 
Шешуі. Есептің шарты бойынша  

000

000

751590PÂD

751590PB̂С




 

Енді СРВ үшбұрышын қарастырамыз. BĈP  бұрышын 300 деп алайық. Сонда  

  000000 751051803075180BP̂C   

Демек, СРВ – тең бүйірлі үшбұрыш, сондықтан  

CBСР  , АВСD квадрат болғандықтан 

DCDAАBСВ   

немесе 

DCCBСP   

Дәл осылайша  

DCDADP   

Сонымен  

DCPCDP   

немесе РСD үшбұрышы тең қабырғалы. 
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ЭЛИПСТІК ТИПТЕГІ ТЕҢДЕУЛЕРДІ ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУДА ҚОЛДАНУЛАРЫ 

 

Тилекеев А., Дүйсебаева А., Дунбаева А.  

Халықаралық Тараз  инновациялық институты 

 

 Аңдатпа. Мақалада эллипстік типтегі теңдеулерді есептер шығаруда әдіс – тәсілдері 

қарастырылған. 

 Аннотация. В статье рассмотрены методы и приемы решения уравнений 

эллиптического типа. 

 Annotation. The article discusses methods and techniques for solving elliptic type 

equations. 

 Түйінді сөздер: Эллипстік типтегі теңдеулер, айнымалылыарды бөлу әдісі, Фурье 

қатары. 

 Ключевые слова: Уравнения эллиптического типа, метод распределения 

переменных, ряд Фурье. 

 Keywords. Elliptic type equations, variable distribution method, Fourier series. 

 

Эллиптикалық қисықтар негізгі зерттеу нысандарының бірі болып табылады:  сандар 

теориясы және криптографияда, қарапайым облыстар үшін шеттік есептерді 

айнымалылыарды бөлу әдісімен шешу, қарапайым облыстар үшін шеттік есептерді 

айнымалылыарды бөлу әдісімен шешу және т.б[1,5].  

1.Қарапайым облыстар үшін шеттік есептерді айнымалылыарды бөлу әдісімен шешу 

қарастырайық. 

Біз есепті шешу кезінде тек тригонометриялық функциялар қолданылатын Дирихле 

(ішкі және сыртқы) есептерін қарастырайық. 

Шеңбер үшін шеттік есепті шешейік: 

0u                                                                                                          (А) 

Шеңбер ішінде 0u   теңдеуін  және fu   шеңбер шекарасында шекаралық 

шарттарды қанағаттандыратын функцияны табайық. Мұндағы  f- берілген функция. 

Бастапқыда біз f функциясы үздіксіз және дифференциалданатын, сонымен қатар, u(M) 

шешімі тұйық облыста үздіксіз деп болжамдап аламыз. Бас нүктесі шеңбердің центрінді 

орналасқан полярлық координаталар   , жүйесін енгізейік[2].  
(А) теңдеуі полярлық координата мынадай болып түрленеді: 

0
u1u1

u
2

2

2



























                                                            (Б) 

Есептің шешімі айнымалыларды бөлу әдісімен іздестірейік: 
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      0R,u    

Осы өрнекті (Б) теңдеуіне қойсақ, төмендегі қатынас шығады: 




























R

d

dR

d

d

 

мұндағы, const  . Бұдан екі теңдеу алынады: 

0,0                                                                                         (С) 

0R,0R
d

dR

d

d















  

(С) теңдеуі мынаны береді: 

   sinBcosA 
                                                                (*) 

 бұрышын 2  шамасына өзгертсек, бір мағыналы ),(u   функциясын бастапқы 

мәндеріне оралуы керек. 

  ,u)2,(u   (периодтылық шарты). 

Бұдан    )2,(  яғни  )(  периды 2  болатын   бұрышының 

периоды функциясы. Бұл тек n  болғанда ғана мүмкін. Мұндағы n бүтін сандар. Онда  

   nsinBncosA nnn   

)(R  функциясын    R түрінде іздейміз. (*) теңдеуіне қойып, 


қысқартсақ, мына теңдік шығады 
22n   немесе  0nn   

Олай болса, 
nn DC)(R    

мұндағы C және D - тұрақтылар. Ішкі есепті шешу үшін деп алу керек, 

 nCR n    өйткені егер 0D  болса, онда   )(Ru   функциясы шексіздікке 

айналады, 0  болса, шеңбердің ішінде гармониялық функция болмайды. Сыртқы есепті 

шешкенде, керісінші, )n(DR n     деп алу қажет, өйткені сыртқы есептің шешімі 

щшексіздікте шектелуі керек. Сонымен, есептің дербес шешімдері табылды[3,4]. 

a),nsinBncosA(),(u nn

n

n   үшін 

a),nsinBncosA(
1

),(u nnnn  


 үщін 

Бұл шешімдердің қосындысы 







0n

nn

n

n )nsinBncosA(),(u  ішкі есеп үшін 

f)nsinBncosA(
1

),(u
0n

nnnn 







 сыртқы есеп үшін 

және коэффициенттерін анықтау үшін шекаралық шартты қолданамыз. 
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f)nsinBncosA(a),a(u
0n

nn

n 




                                              (**) 

f -ті  –дің функциясы ретінде берілген деп алып, Фурье қатарына жіктейік: 

   





1n

nn
0 nsinncos

2
f 


                                                  (***) 

мұндағы,   







df
1

0 


   

   ....2.1n,dncosf
1

n  










 

   ....2.1n,dnsinf
1

n  










 

(**) және (***) қатарын салыстырып, коэффициенттерді аламыз: 

n

n
nn

n
n

0
0 B,

a
A,

2
A




  ішкі есеп үшін 

n

n

n

n

nn
0

0 aB,aA,
2

A 


 сыртқы есеп үшін 

Сонымен, біз шеңбер үшін қатар түрінде ішкі есептің формалды шешімін алдық.  
















1n

nn

т

0 )nsinncos(
ф2

),(u 



 

Сыртқы есептің шешімі мына түрде болады: 
















1n

nn

т

0 )nsinncos(
ф2

),(u 
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ӘӨЖ  519.6 

 

ОРТА МЕКТЕП КУРСЫНДАҒЫ ГЕОМЕТРИЯЛЫҚ ЕСЕПТЕРДІ ШЕШУ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Қалдарбекова С.С., Клышбекова А.А., Кенжебеков Д.У.   

Халықаралық Тараз  инновациялық институты 

 

Аңдатпа. Орта мектеп курсындағы математиканың негізгі тарауларының бірі 

«Геометрия» бөлімі маңызды рөл атқаратыны белгілі және оқушыларға бұл бөлімді толық 

игеруге үлкен қиындықтар туындайды. Сондықтан мақалада геометрияны тиімді оқытудың 

ерекшеліктерін қарастырамыз. 

Аннотация. Известно, что раздел «Геометрия», одна из основных глав математики в 

курсе средней школы, играет важную роль, и у учащихся возникают большие трудности с 

полным освоением этого раздела. Поэтому в статье мы рассмотрим особенности 

эффективного обучения геометрии. 

Annotation. It is known that the section "Geometry", one of the main chapters of 

mathematics in the secondary school course, plays an important role, and students have great 

difficulties with the full development of this section. Therefore, in the article we will consider the 

features of effective geometry teaching. 

Түйінді сөздер: Геометрия, үшбұрыш, мектеп, тригонометриялық. 

Ключевые слова: Геометрия, треугольник, школа, тригонометрический. 

Keywords. Geometry, triangle, school, trigonometric. 

 
Жалпы, геометрия оқушыларда, есептер шығару кезінді, үлкен қиындықтар тудырады. 

Сондықтан осы мақалада есептерді топтап, шығару жолдары келтірілген. Негізгі мақсат 

геометриядағы барлық күрделі есептерге шығару жолын көрсету. Мақалада бірнеше есеп 

мысал түрінде көрсетілген. 

 

A(1;3), B(5;-7), C(-1;9) төбелері бар ABC үшбұрышының AK медианасы жататын түзудің 

теңдеуін жазыңыз. 

Шешімі:   
2

;
2

cb
k

cb
k

yy
y

xx
x





  

1
2

97
,2

2

15






 kk yx ;    3;1,1;2 Ak . 

АК түзуінің теңдеуі: 
12

1

12

1

yy

yy

xx

xx








 ; 052322
2

3

1

1
;

31

3

12

1

















xyyx

yxyx . 

Жауабы: y=-2x+5. 

А=300, ВС=6 болатын АВС тік бұрышты үшбұрышта сырттай сызылған шеңбердің 

радиусын табыңыз.  

Шешімі:  

sin
2

a
R   

A

BC
R

sin
2    

030sin

6
2 R     

2
1

6
2 R   .6

2

26
ñìR 


 Жауабы: 6. 

A(1;1) және B(-1;1) нүктелерінің арақашықтығын табыңыз.  

Шешімі:  АВ       .24021111 2222

 Жауабы: 2. 

А(1;-1) және В(2;3) нүктелері арқылы өтетін түзудің бұрыштық коэффициентін табыңыз.  

Шешімі:  Түзу теңдеуі 
12

1

12

1

yy

yy

xx

xx
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54,144;
4

1

1

1
;

13

1

12

1















xyyx

yxyx
, мұндағы 4k . Жауабы: 4. 

А және В нүктелері шеңберді екі доғаға бөледі, оның кішісі 1400-қа тең, ал үлкенін N нүктесі 

А нүктесінен бастап санағанда 6:5 етіп бөледі. BAN  бұрышын табыңыз.  

Шешімі:   

îî

îî

îî

îî

BNBAN

NBx

ANx

xx

xNBNBAB

50100
2

1

2

1

10020

12022011

14036056

5;5:6:











   

Жауабы: 500. 

A және B нүктелері  шеңберді екі доғаға бөледі , оның кішісі 140 -қа  тең, ал үлкенін N 

нүктесі A нүктесінен бастап санағанда 6:5 етіп бөледі. BAN бұрышын табыңыз. 

Шешімі: АВ=1400; AN:NB = 6:5; BAN немесе  ?
2


BN

    

 140 + 6х + 5х = 360 11х = 220   х =20       

 BN=5x=5∙20 = 100°                 BAN = 


50
2

100
         Жауабы: 500. 

А нүктесінен центрі О нүктесі болатын шеңберге АС жанама жүргізілген. ОА кесінді 20см, 

ал ОС кесінді 16см болса, онда СА кесіндісінің ұзындығын табыңыз.  

Шешімі: 121620 2222  OCOAAC . Жауабы: 12см. 

а-ның қандай мәндерінде х2+у2=16 және х=а сызықтарының тек бір ғана ортақ нүктесі 

болатынын көрсетіңіз:  

Шешімі:  4,1622 Ryx ке тең шеңбер ax  түзуі 44  x    болғандағана  шеңбермен  

бірғана  ортақ  нүктесі  болады.Жауабы: а=±4. 

АВ кесіндісі α жазықтығын қияды. С нүктесі АВ кесіндісің ортасы, А,В және С нүктелері 

арқылы α жазықтығын А1, В1 және С1 нүктелерінде қиятын параллель түзулер жүргізілген. 

Егер АА1=
2

6 дм және ВВ1= 2 дм болса, онда СС1 кесіндісінің ұзындығын табыңыз. 

Шешімі: CBAC  , 111 BBCCAA  

1COC ~
1

1
1

CC

BB

OC

OB
BOB   

1AOA ~ 1COC  








CO

COOBCO

CO

COAC

CO

AO

CC

AA

1

1  

 

    2223
2

1
2

2

6

2

1

2

1

1
22

22

111

11

11

1

1

1

1

1

1

1















BBAACC

BBAA
CCCC

AA

CC

BB

CC

AA

OC

OB

CO

OB

CC

AA

 

Жауабы: 2 дм. 

АВ түзуі радиусы 15см, центрі О нүктесі болатын шеңберді В нүктесінде жанайды. ОА= 

17см болса, АВ табыңыз: 

Шешімі:  АВ= 22 OBAO  = 22 1517  = 322  =8. 
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Жауабы: 8. 

АВС дұрыс үшбұрыш. AD-ны табыңыз. Егер BD=2, DC=3 болса 

Шешімі:  

  

 

 

Жауабы:  

ABC тең бүйірлі үшбұрышында АС табаны. АВ қабырғасының орта перпендикуляры АС 

табанын Р нүктесінде қияды. <АВР=520 болса, С бұрышын табыңыз.  

Шешімі:  MPABPM   ( 2 қабырғасы және олардың арасында бұрышы бойынша) ABP  тең 

бүйірлі  

 52CAAPBP . 

 

Жауабы: 520. 

АВС үшбұрышында ВВ1 және СС1 биіктіктері О нүктесінде қиылысады. ВС=2ВС1 болса 

ОАВ бұрышын табыңыз.  

Шешімі:  1ΔBCC ; 12BCBC  ; 
0

1 90C болса, 0

1 30BCC  ;   

Онда 060ABCB    

1ΔBAA -тікбұрышты  1AA биіктігі болады.  

Биіктіктер бір нүктеде қиылысады. 
0

1 90BAA    ; 1ΔBAA     060B   болса, онда 0

1 30BAOBAA  .  Жауабы: 300. 

АВС үшбұрышында 090C  . М нүктесі арқылы үшбұрыш жазықтығына МС 

перпендикуляры жүргізілген. Егер АВ=24см МС=9см болса, М нүктесінен АВ кесіндісінің 

ортасына дейінгі қашықтықты табыңыз.   

Шешімі:   

AK=KB=KC=R= cm  

AK=KB=KC=12,  ∆MCK,  
090C  , ÊÑÌÑ     

1514481129CKMCMK 2222  см 

Жауабы: 15 см. 

АВС үшбұрышының АВ қабырғасында Е нүктесі арқылы АС қабырғасына параллель түзу 

жүргізілген. Егер АВ=22,5см, АЕ=18см, ВС=15см болса, ВС қабырғасын түзу қандай 

кесінділерге бөлетінін табыңыз. 

Шешімі: АС ││ ЕF     CF=x, FB=15-x 

BFE    BCA 



5,22

5,4

15

15 x

BA

BE

BC

BF
, 12

155

4

5

1

15
1  x

xx
; CF=12,   FB=3. 

Жауабы: 3см;12см.  

АВС үшбұрышының СВ, СА және АВ қабырғалары сәйкес  4 см, 3 см, 2 см болса, онда 

биссектрисалардың қиылысу нүктесі В бұрышының биссектрисасын қандай қатынаста 

бөледі? (В төбесінен бастап есептегенде) 

Шешімі:   - биссектриса қасиеті бойынша ;  

- биссектриса қасиеті бойынша   

AK
a

hACBCAB 
2

35

2

3
5

5,025,25,2
2

5
 BDBKDKKCDK

19
4

76

4

1

4

32522 


 DKAKAD

19

COCBB .1
CB

BC

OB

BO

11

 ?1  xCB

1, BBABC
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Жауабы: 2:1. 

АВCД тік төртбұрыштың А төбелері арқылы тік төртбұрыш жазықтығына  АК түзуі 

жүргізілген. К нүктесінен тік төртбұрыштың төбесіне дейінгі қашықтықтар 12, 14, 18 тең. АК 

кесіндісін табыңыз. (4) 

АВCD дұрыс тетраэдр. ( ВСАВ )( ВСАВ )+ АD ( AC АВ )  векторлық  өрнекті ықшамдаңыз. 

Шешімі:       ABACADBCABBCAB  

 CBADBCAB
22

  

00090cos 022

 CBADABAB  

Жауабы: 0. 

АВCD квадратының қабырғасы 4см. СD қабырғасынан Е нүктесі алынған. ЕА=5см. СЕ-ні 

табыңдар. (1см) 

АВCD параллелограмм болса, ÀÑ  + BD –2 ADвекторларының қосындысын анықтаңыз.  

Шешімі:  

CKBDBDAC  ,   

ADCKAC 2 ;  02  ADBDAC  

Жауабы: 0. 

ABCD-ромб. ABD үшбұрышында сырттай сызылған шеңбер ромбының үлкен АС диагоналін 

Е нүктесінде қияды. Егер, 58AB  BD=16 болса, онда СЕ-ні табыңыз. 

Шешімі:   ;58 ADAB

 

;BDAO

 

8
2

16
 EDBE

 

.1646464564. 22  EDADAOAOD

 

322  AOAC

 

1281616
2

1

2

1
 BDAOSABD  

6
1284

163838
;

4









R
S

abc
R  

   AE=2R∆=12;  CE= AC-AE=32-12=20. Жауабы: 20. 

АВCD ромб қабырғасы а тең, бұрыш А=600. М нүктесі ромб қабырғаларынан бірдей 

қашықтықта. АМD жазықтығы ромб жазықтығымен 450 жасайтын болса, М нүктесінен ромб 

жазықтығына дейін қашықтықты табыңыз. 
4

3а  

Шешімі:  

áè³êò³ã³ðîìáh ; 
2

3
sin60ah

a
   

,
4

3

2

ah
KO 

4

3
KOMO

a
  

Жауабы: 
4

3а . 

АВCDА1В1C1D1–күб. А1, С1 және  D нүктелері арқылы өткен қимасының табан 

жазықтығымен жасайтын бұрышын табыңыз.  

Шешімі: куб қыры – х болсын. α = (А1С1D /\ А1В1С1D) 

 
S

Sêcos  н/е  DD1O Δ-нан tg
OD

DD


1

1 , DD1 = x,   

4
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1

1 
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,
2

2

2

11
1

xDB
OD    ,2

2

2

2

2


x

x
tg   2arctga  . 

Жауабы: 2arctg . 

ABCDA1B1C1D1  куб  берілген. К нүктесі A1B1  қырының ортасы  |
11BA |=2 . КА1

∙ АС  скаляр 

көбейтіндісінің мәні. (2) 

1111 DCBABCDA  – куб.  11 : DCDA  – ? 

Шешімі:    

1111111 cos CDADCDADCDA   

11DCA  – тең қабырғалы, онда îDCA 6011   

21111  CADCAD ; 1
2

2
60cos2211  îDCDA . Жауабы: 1. 

АВСDА1В1С1D1 куб қырының ұзындығы 2. АВ1 және СС1 векторларының скаляр 

көбейтіндісін табыңыз.  

Шешімі:  1111 AAABCCAB  

 45cos222)cos( 1

/\

111 ABAAAAAB   

4
2

2
24  .Жауабы: 4. 

АВCDА1В1C1D1 кубының диагоналі АС1=2 3 . М, Н және  Р-сәйкесінше В1C1, D1C1 және  СC1 

қырларының орталары. Кубты МНР жазықтығымен қиғандағы қиманың периметрін 

табыңыз.  

Шешімі:  

?mupP  ΔМНР тең қабырғалы.  

2
2

a
MP  , 3323 aad  , 2a ,  

2MP , 23mupP .  

Жауабы: 3 2 . 

ABCDA1B1C1D1 параллелепипед,  АС+
1BB + BА+ BD1

+
11DB + DC  өрнегін ықшамдаңыз.  

Шешімі:  

  11111 ACCCACCCBBBBAC       

11 BCBAAC   

1111 CDBDBC   

111111 CBDBCD   

ACDCBCDCCB 11 . Жауабы: АС . 
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ГИДРОДИНАМИКАЛЫҚ ЕСЕПТЕРГЕ ТЕҢГЕРІМДІК МОДЕЛЬДЕРДІ ҚОЛДАНУ 

 

Жамбосынова Б.А., Әбдраманова Ж.Қ., Кенжебеков Д.У.   

Халықаралық Тараз  инновациялық институты 

 

Аңдатпа. Мақалада теңгерімдік деп атауға болатын математикалық модельдер 

қарастырылған, онда бүкіл кен орнындағы газдың материалдық тепе-теңдігінің теңдеуі және 

басып кірген судың ағынын кен орнындағы орташа қысымның өзгеруімен байланыстыратын 

қатынас анықталады. 

Аннотация. В статье рассмотрены математические модели, которые можно назвать 

балансовыми, в которых определяющими являются уравнение материального баланса газа во 

всей залежи и соотношение, связывающее дебит вторгшейся воды с изменением среднего 

давления в залежи. 

Annotation. The article considers mathematical models that can be called balance models, 

in which the equation of the material balance of gas in the entire deposit and the ratio linking the 

flow rate of the invaded water with the change in the average pressure in the deposits are decisive. 

Түйінді сөздер: Теңдеу, теңсіздік, мектеп, тригонометриялық. 

Ключевые слова: Уравнение, неравенство, школа, тригонометрический. 

Keywords. Equation, inequality, school, trigonometric. 

 

Газ шоғырын игерудің теңгерімдік моделі. Кейбір газ кен орындарын игеруді 

болжау және талдау кезінде теңгерімдік модельдерді қолданған жөн. Бұл модельдер, 

біріншіден, қойма мен сулы бассейн туралы салыстырмалы түрде төмен ақпарат деңгейі бар 

шағын және орта газ кен орындары үшін ең қолайлы болып табылады, екіншіден, 

коллектордың жоғары өткізгіштігі мен ұңғымалардың тиісті орналасуына байланысты 

қысымның бірдей таралуы және газ-су байланысының біркелкі жылжуы болған кезде (ГСБ) 

газдылық ауданы бойынша. Сонымен қатар, егер бұл модель газ өндірудің бүкіл процесін, 

соның ішінде ұңғымаларды пайдалануды, газды дайындауды және оны кен орнынан 

тасымалдауды немесе газ кен орындары тобын игеруді сипаттайтын жалпы математикалық 

модельдің бөлігі болса, кен орнын игерудің жеңілдетілген модельдерін қолданған жөн. 

Қарастырылып отырған модельдерде сулы аймақтың және нақты кен орнының 

құрылымын қарапайым сұлбалау кезінде басып кіретін судың жалпы дебиті (және мөлшері) 

анықталады және есептеулерде қолданылады. 

Теңгерімдік модельдердің әртүрлі нұсқаларымен кітаптардан танысуға болады [1, 2, 

4]. 

Модельдің негізгі теңдеулері. Шекаралыұ есепті тұжырымдау. Сулы бассейнмен 

әрекеттесетін газ кен орнын қарастырамыз. Кен орнының кеуек көлемі αн, газ 

қанықтылығының Ωн коэффициентіне тең. Газдың бастапқы қысымы мен температурасы 

(жоғары дәлдікпен газ кен орнын игеру процесі изотермиялық деп санауға болады) рн және 

Тпл құрайды. Игеру барысында шоғырдың суландырылған бөлігіндегі рв  орташа қысымы 

газға қаныққан бөлігіндегі рг  орташа қысымына тең болады делік. Бұл болжам әсіресе 

табандылық суы бар газ кен орындарын игеру кезінде жақсы расталады. 

Жоғарыда айтылғандай, газ кен орнының сарқылуының теңгерімдік теңдеуі модельдің 

негізгі теңдеулерінің бірі болып табылады. Бұл жағдайда газдың сақталу заңын келесі түрде 

жазуға болады 

 .)( ост гат

г

г
вгн

н

н
нн fQр

z

p

z

p
                                                           (1) 

Мұнда Ωг, Ωв - сәйкесінше кен орнының газбен қаныққан және суланған бөліктерінің 

кеуек көлемі (Ωг + Ωв = Ωн); Ωг және Ωв қарапайым болу үшін біз газбен қаныққан және 
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суарылған кеуек көлемдері деп атаймыз; Qг - стандартты жағдайларға келтірілген газдың 

өндірілген мөлшері; z = z (p) - бұл шамадан тыс сығылу коэффициенті, оның индексі, ол 

қандай қысымға сәйкес келетінін көрсетеді; f = Тп л/Тст - температуралық түзету (Т ст = 293 

К).   

Айқын арақатынасты қолдану арқылы 

 ),( ост  нввQ                                                                                      (2) 

 
Сурет 1. Жазықтық-радиалды (Сурет 1.а, б) және жазықтық-параллель (Сурет 1.в) 

симметриялары  бар фигуралармен шоғырлар мен сулы бассейндердің нақты геометриясын 

жуықтау 

(1) теңгерімдік теңдеуінің басқа түрін аламыз: 

 .гат

г

г
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                                                                  (3) 

(3) теңдеуінде газдың қысылу механизімін, αост қалдық газға қанығу коэффициентін, 

газға қаныққан Ωг және суландырылған Ωв кеуек көлемдерін сипаттайтын уақыт 

айнымалылары жоқ. Есепті мұндай жеңілдету (екі бөлікке бөлу: біріншісі қысымның 

өзгеруімен байланысты, екіншісі - қысылған газ көлемінің өзгеруімен) кен орнының газбен 

қаныққан және суланған бөліктеріндегі қысымның теңдігі туралы болжамның арқасында 

мүмкін болды. 

Енді газ кен орны шектелген бассейндегі суды сүзу есебін қарастырамыз. Сулы 

бассейннің геометриясын жазықтық-радиалдыға (Сурет 1.а, б) немесе жазықтық-параллель  

(Сурет 1.в) фигуралармен жақындатуға болады делік.  

Суды сүзу белгілі пьезоөткізгіштік теңдеуімен сипатталады [5] 

 ),1,0(,
11




























 r

p
z

rrt

p
                                                                     (4) 

мұндағы  
*

в

k


   - пьезоөткізгіштік коэффициенті; k, β* - сәйкесінше қабаттың 

өткізгіштігі мен резервуардың серпімділік сыйымдылығы коэффициенттері. Судың 

жазықтық - параллель қозғалысы кезінде (ν = 0) r = х - сызықты, ал жазықтық - радиалды (ν = 

1) r-радиалды координат. 

Бастапқы шарт 

 0,  tpp н                                                                                               (5) 

игерулен бұрын сулы бассейннің тепе-теңдігіне сәйкес келеді. Бөлінген тірек 
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контурындағы шекаралық жағдай – «үлкейтілген ұңғыманың» қабырғасы 

 ,, з

в

в Rr
r

pkhd
q 







                                                                                   (6) 

мұндағы do = d, d1 = γRз – жазықтық - параллель шоғырдың сызықтық өлшемі; γ – 

жазықтық - радиалды шоғырдың ерітіндісінің бұрышы, рад.; h -сулы қабаттың қалыңдығы.  

Сенімділік үшін біз сулы бассейн өткізбейтін контурмен шектелгенін қабылдаймыз. 

Сондықтан екінші шекаралық шартты келесі түрде аламыз  

.,0 кRr
r

p





                                                                                            (7) 

Газдың материалдық теңгерімдік теңдеуі (3) және шекаралық есеп (4) - (7) суды сүзу - 

бұл су айдау режимінде газ кен орнын игерудің типтік теңгерімдік моделі (дәлірек айтқанда, 

қысымның өзгеруіне байланысты модельдің бөлігі). Көптеген зерттеушілер келтірілген 

теңдеулерді шешудің әртүрлі әдістерін ұсынды. Олардың кейбіреулері [2, 4] сипатталған. 

Газ шоғыры мен сулы бассейннің өзара әрекеттесуі олардың арасындағы байланыс тек 

шекаралық шарт (6) арқылы жүзеге асырылатын теңдеулермен сипатталатынына назар 

аударады 

 .
dt

dQ
q в
в                                                                                                    (8) 

Енгізілген су мөлшерін (3) арақатынасынан түрлендіріп аламыз 
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                                                                   (9) 

Жасалған болжамдарға байланысты «кеңейтілген ұңғыманың» қабырғасында газ кен 

орнындағы қысыммен теңдігі орын алады 

.)(),( tptRp гз                                                                                              (10) 

Содан кейін (8) - (10) қолдана отырып, су айдау режимінде газ кен орнын игерудің 

қарастырылған моделін, жаңа шекаралық шартпен, (4), (5), (7) бір шекаралық есепке дейін 

келтіруге болады  

 

 ,,
)(

з
вв Rr
dt

pdQ

khdr

p









                                                                             (11) 

 

мұнда (9) енгізілген су мөлшерінің тірек тізбегіндегі қысымға тәуелділігі нақты 

көрсетілген. 

Жаңа тұжырымның артықшылығы әсіресе белсенді су қысымы бар газ кен 

орындарының игеруін есептеу кезінде айқын көрінеді (қатаң су режиміне дейін). Мұндай 

жағдайларда шешудің әдеттегі әдістері сандық процестердің алшақтығына әкелуі мүмкін [1]. 

(4), (5), (7), (9), (11) шекаралық есепті сандық шешу кезінде параболалық оператормен 

шекаралық есептерді шешудің жақсы дамыған әдістеріне сүйенуге болады [3]. Сонымен 

қатар, теңгерімдік модельді жаңа тұжырымдау үшін χ,  
в

kh


 және нн  параметрлерін нақты 

игеру деректерін анықтауға арналған кері есептерді шешкен дұрыс. 
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ӘӨЖ  519.6 

 

ТЕҢДЕУЛЕР МЕН ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ ТИІМДІ ШЕШУ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Әсілбекова А.Ж., Бигазиева С.Ж., Кенжебеков Д.У.   

Халықаралық Тараз  инновациялық институты 

 

Аңдатпа. Орта мектеп математикасында негізгі тарауларының бірі «Теңдеулер 

мен теңсіздіктерді шешу» маңызды рөл атқаратындығы белгілі және оқушыларға бұл 

тарауды игеру үлкен қиындықтар тудырады. Сондықтан мақалада тиімді оқытудың 

ерекшеліктерін қарастырдық. 

Аннотация. Известно, что одна из основных глав в математике средней школы 

«Решение уравнений и неравенств» играет важную роль, и усвоение этой главы учащимися 

вызывает большие трудности. Поэтому в статье мы рассмотрели особенности эффективного 

обучения. 

Annotation. It is known that one of the main chapters in high school mathematics "Solving 

equations and inequalities" plays an important role, and the assimilation of this chapter by students 

causes great difficulties. Therefore, in the article we examined the features of effective learning. 

Түйінді сөздер: Теңдеу, теңсіздік, мектеп, тригонометриялық. 

Ключевые слова: Уравнение, неравенство, школа, тригонометрический. 

Keywords. Equation, inequality, school, trigonometric. 

 

Қабылдау емтихандарын кешенді тест тәсілімен өткізу тәжірибесі материалдың 

көптігінен, талапкердің математикадан тест тапсырмаларын шығаруда (орындауда) 

қиыншылықтарға кездесетіндігін көрсетуде.  

Мақалада тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді шығару методикасы 

көрсетілген. Мақалада бірнеше типтік есептер қарастырылған. 

Бұл мақалада тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктер ғана қарастырылмаған, 

себебі ол үлкен және бөлек талдауды қажет етеді. 

Теңдеуді шешіңіз:  x2+2|x|-8=0.  

Шешуі:  
22 xx   қасиетін  пайдаланамыз: |x|2+2|x|-8=0.   

|x|=t, (t≥0)  айнымалысын қолданамыз. Сонда 0822  tt , 2
1
t , 4

2
t . 

1) |x|=2 ↔x=±2 

2) |x|≠-4, түбірі жоқ. 

Жауабы: -2; 2. 

)12()113( 4

2

4  xLogxxLog  теңдеуінің қанша түбірі бар? 
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Шешуі: 12
12

0)113(

012

0113 2


















x

x

xx

x

xx
. Потенциалдау бойынша: 12113 2  xxx  

  012113 2  xxx   012123 2  xx   0)44(3 2  xx  0)2(3 2 x . Бұдан  x=2.  Бұл 

сан анықталу облысына енбейтіндіктен теңдеудің түбірі жоқ. 

Жауабы: Ø. 

Теңдеуді шешіңіз: 55 36279   xx  

Шешуі: Егер tx 53 (t>0) деп белгілесек, онда берілген теңдеу мынадай түрге келеді: 

02762  tt ↔








27

6

21

21

tt

tt
, бұдан t1=9, t2=-3↔















33

93

5

5

x

x


25 33 x
  25 x  

 45 x    9x . 

Жауабы: 9. 

Теңдеуді шешіңіз: 2.0
9

2
3

5

2813

3

2

LogLog xx 







  

Шешуі: 
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1
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LogLog xx 
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 xxLog . 

12813 3
9

2
3

2  xx ↔
9

2

3

1
3 28132

 xx ↔
9

1
3 28132

 xx ↔ 22813 33
2  xx ↔ 228132  xx ↔

030132  xx ↔Виет теоремасын қолданамыз: 








30

13

21

21

xx

xx
 , бұдан х1=10, х2=3. 

Жауабы: 3; 10. 

Теңдеуді натурал сандар жиынында есептеңіз: 
15
71321

2222  

xx

x

x

x

x

x .  

Шешуі: d=- 2

1

x
, Sn= 15

7 , Sn= 2

)( 1aan n , n-1=(an-a1)+d=( 22

11

x

x

x

 )+( 2

1

x
 )= 1

2 2

2

x

x

х  =x-2, n=x-1, Sn=

2

))(1(
2

1

2
1

х

х

х
х 

= x
x
2

1 =
15
7 .   15x-15=14x, x=15. 

Жауабы: 15. 

Теңдеуді шешіңіз: х




)6(1,1)3(,0

)3(,0)6(1,0
=10.  

Шешуі: х
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Жауабы: 30. 

Теңдеуді шешіңіз: 0,6x∙( 9
25

) 122 х =( 125
27

)3.  

Шешуі: 
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 9242 2  xx  0152 2  xx D=1+120=121. 

4

111
2,1


x ↔ 3

4

111
1




x ; 
2

5

4

10

4

111
2




x . Жауабы: 3; - 2
5 . 

Теңдеуді шешіңіз: 
х9

1 =
х3

4 -3 теңдеуін шешіп, түбірлерінің қосындысын табыңыз.  

Шешуі: х9

1 = х3

4 -3.   х3

1 = у
1 , 341

2 
уу . 1=4y-3y2.   3y2-4y+1=0.   y1=3x=1=30. x1=0.   

y2=3x= 3
1 =3-1. x2=-1.   x1+x2=-1. Жауабы: -1. 

Теңдеуді шешіңіз: 1+Lоg3(8
х +1)=Lоg315.  
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Шешуі: 1+Lоg3(8
х +1)=Lоg315.   Lоg33+Lоg3(8

х +1)=Lоg315.   3(8 х +1)=15.   8
х +1=5.   8 х =4.   23 х =22.   3 х =2.   х =2/3.   x=4/9. 

Жауабы: 4/9. 

Теңдеуді шешіңіз: 2 x1,0 =3 х .  

Шешуі: Анықталу облысы: 
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01,0

x

x










0

1,0

x

x
x≥0. 

Теңдеудің екі жағын да квадраттаймыз.    22

31,02 xx    xx 9)1,0(4  

xx 944,0   4,05 x  08,0x . Жауабы: 0,08. 

Теңдеуді шешіңіз: 23x+553x+5=0,1.  

Шешуі: 23x+553x+5=0,1.   103x+5=10-1.   3x+5=-1, 3x=-6, x=-2. Жауабы: -2. 

Теңдеуді шешіңіз: 2 12 х -3
2х = 3 12 х -2 22 х . 

Шешуі: 2 12 х -3
2х = 3 12 х -2 22 х .   

22222

3:/243
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3
2

2 xхх хх

 -ке бөлеміз.   
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2
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3

3
2

27
8

9
2

3
4

3
2 )()(

2

x
.   х2=3.   х1=- 3 ;. x2= 3 . 

Жауабы: - 3 ; 3 . 

Теңдеуді шешіңіз: 2
xLog 26 =Log381.  

Шешуі: 2
xLog 26 =Log381.   2

xLog 26 =Log33
4.   2

xLog 26 =4.   Log22
xLog 26 =Log22

2.   

Log62x=2.   2x=62=36.   х=18. Жауабы: x=18. 

Теңдеуді шешіңіз: х2 +
х2

4 = х212  .  

Шешуі: х2 +
х2

4 = х212  .   Анықталу облысы 
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2

6 - 2 х6 =0.   х6 (
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2

6
- 2 )=0.    

1) х6 =0, x=6 бұл шешім анықталу облысына кірмейді.  

2) 
х

x





2

6 - 2    
х

x





2

6 = 2 , 6-x=4-2x, x=-2. Жауабы: -2. 

Теңдеуді шешіңіз: 
xx 2

1

12

3



 

Шешуі: Анықталу облысы: 








02

012

x

x










0

12

x

x










0

2/1

x

x
x>0, x(0; +∞). 

Теңсіздіктің екі жағын да квадраттаймыз: 9/(2x+1)=1/(2x)18x=2x+116x=1x=1/16. 

Бұл сан анықталу облысына енетіндіктен теңдеудің шешімі болады. 

Жауабы: 1/16. 

Теңдеуді шешіңіз:  3∙52x-1-2∙5x-1=0,2.  

Шешуі: 2,05253 112   xx


5

1
552553 112   xx   

5

1
5

5

2
5

5

3 2  xx  15253 2  xx . 

Бұдан, ax 5  деп белгілеу енгіземіз, сонда: 0123 2  aa . D=4+12=16; a 1,2=
6

42
; a 1= 1

6

6
 ; a

2=
3

1

6

2
 . a -ның мәнін орнына қойып, табатынымыз: 













3

1
5

15

x

x

  






 055x








 0x
 Жауабы: 

0. 

Теңдеуді шешіңіз: 32x+4+45∙6х-9∙22x+2=0.  

Шешуі: 32x+4+45∙6х-9∙22x+2=0. 34·32x+45∙6х-9∙22∙32x=0, 9(9·32x+5∙22∙3x-4∙22x)=0, 

22x≠09( 2
3 )2x+5( 2

3
)x-4=0, ( 2

3
)x=t, 9t2+5t-4=0, D=25+144=169 t1=( 2

3
)x≠-1, t2=( 2

3
)x=8/18=4/9=(

2
3

)-2, x=-2. Жауабы: -2. 

Теңдеуді шешіңіз: 34 х =
53

13





х

х .  
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Шешуі: Анықталу облысы:  








053

034

x

x










53

34

x

x










3/5

4/3

x

x
, );3/5( x . 

53

13
34






x

x
x

 135334  xxx      2
2

135334  xxx . 12x2–9x–20x+15=9x2–6x+1   12x2–

29x+15–9x2+6x–1=03x2–23x+14=0. 

D=529–168=361=192. 




















А.О.
3

2

6

4

6

1923

7
6

42

6

1923

2

1

x

x

 Жауабы: 7. 

Теңдеуді шешіңіз: 504
5)3( 264 

 LogxLog  

Шешуі: Анықталу облысы: x-3>0x>3. 

50)2(
5)3(2 264 

 LogxLog
 5022

52
)3(

6

1
2

2
2




Log
xLog

 50252
)3(

3

1
2


 xLog

 22
)3(

3

1
2


 xLog



1)3(
3

1
2  xLog  3)3(

2
xLog 

323 x  83 x  11x . Жауабы: 11. 

Теңдеуді шешіңіз: 5Logx/9x+Log9/xx
3+8Log 29х

x2=2.   

Шешуі: 5Logx/9x+Log9/xx
3+8Log 29х

x2=2.  Log9/xx
3=-3Logx/9x,  

5Logx/9x-3Logx/9x+8Log 29х
x2=2, 2Logx/9x+8Log 29х

x2=2, Logx/9x+4Log 29х
x2=1, 

9

1
x

xLog +

29

8

xLog x
=1, 9

1

xx LogxLog  + 29

8

xLogLog xx  =1, 91
1

xLog + 29
8
xLog =1, t=Logx9, t1

1
+ 2

8
t =1, 

)2)(1(
882



tt
tt

=1, 10-7t=2+t-2t-t2,  t2-6t+8=0, 

t1=Logx9=2, x2=9, x=±3; t2=Logx9=4, x4=9, x=± 3 . x>0. ( 3 ;3). Жауабы: ( 3 ;3). 

Теңсіздікті шешіңіздер: |2x+3|<|3x-1|. 

Шешуі: (2x+3)2<(3x-1)2 ↔ 1699124 22  xxxx ↔ 08185 2  xx ↔













5

2

4

2

1

x

x

. 

Жауабы: (-∞; -Error!)  (4;+∞). 

Теңсіздікті шешіңіз: (
2
1 )

2х +2 32х <18.  

Шешімі: 18222 322

 xx  18)81(2
2

x  22
2

x   12 x  11  x . 

Жауабы: -1<x<1. 

Теңсіздікті шешіңіз: 
2

121  х
>-3.   

Шешімі: 3
2

|12|1


 x
  6|12|1  x   7|12| x . 

Модулден құтылатын болсақ, -7<2x+1<7 -8<2x<6 -4<x<3. 

Жауабы: (-4; 3). 

Теңсіздікті шешіңіз: (
3
1 )

х
+63<8·3-x.  

Шешімі: 

xx



















3

1
863

3

1
 63

3

1
8

3

1


















xx

  63
3

1
7 










x

 93  x


233 x
 2 x  2x . Жауабы: x<-2. 

Теңсіздікті шешіңіз: х2 >1.  

Шешімі: 12  х . Анықталу облысы 








0

02

x

х










0

4

x

x
 40  x . 

2
2

12 




  х  12  х  1х  1x  
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Жауабы: [0;1) 

Теңсіздікті шешіңіз: 2Log8(х-1)-Log8(х-2)≥
3
2 .  

Шешімі: Анықталу облысы: 

















2

1

02

01

x

x

x

x
 x>2.  

Логарифмнің қасиеттері бойынша: Log8(x-1)2- Log8(x-2)≥2/3  Log8
2

)1( 2





x

x
≥

3

2
. 

Логарифмнің анықтамасы бойынша: 
2

)1( 2





x

x
≥ 3

2

8 
2

)1( 2





x

x
≥ 3

2

3 )2( 
2

)1( 2





x

x
≥ 4 

04
2

122






x

xx
 0

2

84122






x

xxx
  

0
2

962






x

xx
 0

2

)3( 2






x

x
. Бұдан x>2. Демек, x(2; +∞) аралық анықталу облысына 

тиісті, сондықтан теңсіздіктің шешімі (2; +∞). Жауабы: (2; +∞). 

Теңсіздікті шешіңіз: 
х

х



1
12 <-3. (1;4) 

Теңсіздікті шешіңіз:  |2x+1|>x.  

Шешуі: 








xx

xx

12

12
 









12

12

xx

xx
 









13

1

x

x














3

1

1

x

x

  

Шешімдерінің бірігуі берілген теңсіздіктің шешімі болып табылады: (-∞;+∞). 

Жауабы: (-∞;+∞). 

Теңсіздікті шешіңіз: 
х27

3 <
х9

3 .  

Шешімі: 
xx 9

3

27

3
  2

3

2 3333
x

x   2

3
1

21 33
x

x


    xx 5,1121    05,0 x  0x  

Жауабы: (–∞;0). 

Теңсіздікті шешіңіз: 5x+1-5x+2<2x+2-2x+3-2x+4.  

Шешімі: 
43221 22255   xxxxx
  

2212221 222225555   xxxxx
  

)221(2)55(5 222  xx  )5(22)20(5 2  xx 
)20(

)5(
425




 xx  1

2

5


x

x



0

2

5

2

5

















x

x>0. Жауабы: x>0. 

Теңсіздікті шешіңіз: Log0,5(х+2)+Log
2
(х+2)+Log2(х+2)<6.  

Шешімі: 6)2()2()2( 225,0  xLogxLogxLog   

6)2()2()2( 2
22

1
2

1  xLogxLogxLog 

6)2()2(
1

)2( 22

2
12 1  xLogxLogxLog   

6)2()2(2)2(
1

1
222 


xLogxLogxLog  6)2(2 2 xLog  

 3)2(2 xLog 








322

02

x

x










28

2

x

x










6

2

x

x
–2<x<6. Жауабы: –2<x<6. 
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ӘӨЖ 519.6 

 

МЕКТЕП КУРСЫНДАҒЫ ТРИГОНОМЕТРИЯЛЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР МЕН 

ТЕҢСІЗДІКТЕРДІ ШЕШУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Бигазиева С.Ж., Дунбаева А.М., Кенжебеков Д.У.   

Халықаралық Тараз  инновациялық институты 

 

Аңдатпа. Орта мектеп курсындағы математиканың негізгі тарауларының бірі 

«Теңдеулер мен теңсіздіктерді шешу» маңызды рөл атқаратындығы белгілі және 

оқушыларға бұл тарауды игеру үлкен қиындықтар тудырады. Сондықтан мақалада тиімді 

оқытудың ерекшеліктерін қарастырдық. 

Аннотация. Известно, что одна из основных глав математики в курсе средней школы 

«Решение уравнений и неравенств» играет важную роль, и усвоение этой главы учащимися 

вызывает большие трудности. Поэтому в статье мы рассмотрели особенности эффективного 

обучения. 

Annotation. It is known that one of the main chapters of mathematics in the high school 

course «Solving equations and inequalities» plays an important role, and the assimilation of this 

chapter by students causes great difficulties. Therefore, in the article we examined the features of 

effective learning. 

Түйінді сөздер: Теңдеу, теңсіздік, мектеп, тригонометриялық. 

Ключевые слова: Уравнение, неравенство, школа, тригонометрический. 

Keywords. Equation, inequality, school, trigonometric. 

 

Қабылдау емтихандарын кешенді тест тәсілімен өткізу тәжірибесі материалдың көптігінен, 

талапкердің математикадан тест тапсырмаларын шығаруда (орындауда) қиыншылықтарға 

кездесетіндігін көрсетуде.  

Мақалада тригонометриялық теңдеулер мен теңсіздіктерді шығару методикасы көрсетілген. 

Мақалада бірнеше типтік есептер қарастырылған. 

Теңдеуді шешіңіз: (2sinх-cosх)(1+сosх)=sin2x.  

Шешуі: 2sinх+2sinхcosх-сosх-cos2x=sin2x.   2sinх(1+cosх)-сosх=1.   2sinx=1.   sinx= 2
1 .   

x=(-1)n
6
 +πn.   1+cosx=1   cosx=0.   x=π+2πk. 

Жауабы: x=(-1)n
6
 +πn; x=π+2πk. 

Теңдеуді шешіңіз: 2сos2x+2tg2x=5.  

Шешуі: 2сos2x+2tg2x=5.   tg2x= x
x

2cos1
2cos1




, сos2x=t деп, 2t2+2 t

t





1

1
=5/∙(1+t) теңдеуін шешеміз. 

  2t+2t2+2-2t=5+5t, 2t2-5t-3=0, 



 323  

 

D=25+24=49, t1=4, t2=-1/2. сos2x≠4, сos2x=-1/2.   2x=±
3

2 +2πk.   x=
3
 +πn; -

3
 +πk. 

Жауабы: 
3
 +πn; -

3
 +πk. 

Теңдеуді шешіңіз: 2cos2x=3sinx.  

Шешуі: 2cos2x=3sinx.  cos2x=1-sin2x.   2(1-sin2x)-3sinx=0.    

2-2sin2x-3sinx=0. 2sin2x+3sinx-2=0. sinx=t, 2t2+3t-2=0, D=9+16, t1=-2, t2=1/2; , sinx≠-2, sinx=1/2, 

х=(-1)n
6
 +πn. Жауабы: (-1)n

6
 +πn. 

Теңдеуді шешіңіз: 3sinх-сosх=0.  

Шешуі: 3sinx-cosx=0. Теңдеудің екі бөлігін де cosx≠0 деп, cosx-ке бөлеміз. 3tgx-1=0

tgx=1/3x=arctg(1/3)+πn, nZ. Жауабы: arctg
3
1 +πn. 

Теңдеуді шешіңіз: 5сos(5х-
6
 )=2.  

Шешуі: 5сos(5х-
6
 )=2.   сos(5х-

6
 )=

5
2 .   5х-

6
 =±arccos(

5
2 )+2πk, 5х=

6
 ±arccos(

5
2 )+2πk, 

x=±
5
1 arccos(

5
2 )+

30
 +

5
2 k . Жауабы: ±

5
1 arccos(

5
2 )+

30
 +

5
2 k . 

Теңдеуді шешіңіз:
1cos

1sin
2 



x

x =0.  

Шешуі: Бөлшектің бөлімі нөлге тең емес, себебі 01cos2 x . Алдымен нөлге теңестіреміз. 

sinx-1=0sinx=1x=π/2+2πk, kZ. Жауабы: 
2
 (1+4k). 

Теңдеуді шешіңіз: sinх+сosx= 2 .  

Шешуі: sinх+сosx= 2 /: 2 .   
2

1 sinх+
2

1 сosx=1.   sin(
4
 +x)=1.    

4
 +x=

2
 +2πn.   x=

4
 +2πn. Жауабы: 

4
 +2πn. 

Теңдеуді шешіңіз: sinх- 3 сosx=0.  

Шешуі: sinx- 3 cosx=0 теңдеудің екі бөлігін де cosx≠0 бөлеміз.  

0
cos

cos
3

cos

sin


x

x

x

x
 tgx- 3 =0 tgx= 3 x=π/3+πk, kZ.Жауабы: 

3
 +πk. 

Теңдеуді шешіңіз: sinх+tg
2
х =0.  

Шешуі: tg
2
х = x

x
sin
cos1

 формуласын қолданамыз. sinx+
x

x
sin
cos1 =0.   sin2x+1-cosx=0.   1-cos2x+1-

cosx=0.   cos2x+cosx-2=0.   (cosx)1,2= 2
3

2
1

4
1

2
1 2  .   cosx=1.   x=2πk.   cosx≠-

2.Жауабы: 2πk. 

Теңдеуді шешіңіз: x
x

sin1
2sin

 =-2cosx.  

Шешуі: 2sinхсosx=-2cosx(1+sinх).   4sinхсosx+2cosx=0.   2сosx(2sinx+1)=0.   1) сosx=0, 

x=
2
 +2πn. 2) sinx=- 2

1 , x=(-1)n+1
6
 + πn. Жауабы: 

2
 +2πn.; (-1)n+1

6
 + πn. 

Теңдеуді шешіңіз: sin2xсos3х=sin5x.  

Шешуі: sin2xсos3х=sin5x.   
2
1 (sin5x-sinx)=sin5x, 

2
1 sin5x+

2
1 sinx=0.   

2
1 ∙2sin3xсos2х=0, 

sin3x=0.   3x=πn, x=
3
n .  

сos2х=0, 2x=
2
 +πk, х=

4
 (2k+1). Жауабы: 

3
n ; 

4
 (2k+1). 

Теңдеуді шешіңіз: sin3х∙sin9х=sin5х∙sin11х.  

Шешуі: 
2
1 (cos(3-9)x-cos(3+9)x)=

2
1 (cos(5-11)x-cos(5+11)x).   

2
1 (cos6x-cos12x)=

2
1 (cos6x-

cos16x).   cos12x-cos16x=0.   -2sin14x∙sin2x=0.   sin14x=0.   14x=πk, x= 14
k

. Жауабы: 

14
k

. 

Теңдеуді шешіңіз: sin23x=3сos23x.  

Шешуі: sin23x= 3cos23x теңдеудің екі бөлігінде cos23x≠0 бөлеміз. 

tg23x=3  tg3x=± 3 3x=± n


3
, nZx=± n

39


 , nZx= )13(

9
n


, nZ 
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Жауабы: 
9
 (3k±1). 

Теңдеуді шешіңіз: sin4x-сos4x+
2

3 =0.  

Шешуі: sin4x-сos4x+
2

3 =0.   (sin2x-сos2x)(sin2x+сos2x)=-
2

3 .   

-сos2x=-
2

3 .   2x=±
6
 +2πk.   ±

12
 +πn. Жауабы: ±

12
 +πn. 

Теңдеуді шешіңіз: сos3х+cos
2

5х =2.  

Шешуі: сos3х+cos
2

5х =2.   2cos 2

3
2

5 хх

cos 2

3
2

5 хх

=2.   cos 4
11х

cos 4
х

=1.   Бір кезенде екі 

бұрыштар косинусы 1-ге тең емес, сондықтан шешімі жоқ.  

Жауабы: 4πn. 

Теңдеуді шешіңіз: сos2(
8
 -x)-сos2(

8
 +x)=

2
1 .  

Шешуі: сos2(
8
 -x)-сos2(

8
 +x)=

2
1 .  (сos(

8
 -x)-сos(

8
 +x))(сos(

8
 -x)+сos(

8
 +x))=

2
1 .   -2sin

2
88

хх  

sin 2
88

хх  

∙2cos 2
88

хх  

cos 2
88

хх  

=
2
1 .    

4sin
8
 sinx∙cos

8
 cosx=

2
1 .   sin2∙

8
 ∙sin2x=

2
1 .   

2

2 sin2x=
2
1 .   sin2x=

2

2 .   2x=(-1)n
4
 +πn, 

x=(-1)n 
8
 +

2
n . Жауабы: (-1)n 

8
 +

2
n . 

Теңдеуді шешіңіз: сos2x+сos22x+сos23x+сos24x=2.  

Шешуі: cos2x=
2

2cos1 x . формуласын қолданамыз   
2

2cos1 x +
2

4cos1 x
2

6cos1 x +
2

8cos1 x =2, 

сos2x+сos4x+сos6x+сos8x=0, 2сos3xсosx+2сos7xсosx=0, 2сosx(сos3x+сos7x)=0, 1) сosx=0, x=

2
 +πn; 2) сos3x+сos7x=0, 2сos5xсos2x=0, сos5x=0, 5x=

2
 +πn, x=

10
 +

5
m ; сos2x=0, 2x=

2
 +πn, x=

4
 +

2
n . 

Жауабы: (
2
 +πn; 

4
 +

2
n ; 

10
 +

5
m ). 

Теңдеуді шешіңіз: 
6sin

33
2 



x

xctg
=0.  

Шешуі: 
6sin

33
2 



x

xctg
=0.   











.06sin

,033

2 х

xctg    ctg3x= 3 , 3x=
6
 +πk, x=

18
 +

3
k . 

Жауабы: 
18
 +

3
k . 

Теңдеуді шешіңіз: ctg3x=ctgx. БЕЙС 

Шешуі:





sinsin

)sin( 
 ctgctg  формуласын пайдаланамыз. 03  ctgxxctg ; 0

sin3sin

)3sin(






xx

xx
; 

0
sin3sin

2sin


 xx

x
; 0sin3sin  xx ; sin2x=0↔2x=πn, nZ ↔ x=

2

n
,nZ. 

Жауабы: 
2
 k.  

Барлық қарапайым тригонометриялық теңсіздіктер бірдей жолмен шешіледі: 

1. Тригонометриялық шеңберде нүктелердің координаттары біздің теңсіздігімізді 

қанағаттандыратын доғаны таңдаңыз. 

2. Біз осы доғадағы қозғалыстың бастапқы нүктесін анықтаймыз, біз тек оң бағытта, яғни 

сағат тіліне қарсы бағытта қозғала аламыз. 

3. Таңдалған доғаның бойымен оң бағытта қозғала отырып, біз қозғалыстың соңғы нүктесін 

анықтаймыз. 

4. Доға бойымен бастапқы және соңғы қозғалыс нүктесін анықтағаннан кейін біз жауапты 

жазамыз. 

sinx>a; sinx≥a; sinx<a; sinx≤a 

                                           |a|<1 

   sinx> a  ↔ aarcsin +2πn<x<π- aarcsin +2πn 

   sinx≥ a  ↔ aarcsin +2πn≤x≤π- aarcsin +2πn;    sinx< a  ↔ - π - aarcsin +2πn<x< 



 325  

 

aarcsin +2πn;    sinx≤ a  ↔ - π - aarcsin +2πn≤x≤ aarcsin +2πn. 

a=-1 

sinx<-1   -шешімі жоқ 

sinx≤-1↔ x=-π/2+2πn 

sinx>-1↔x  -π/2+2πn 

sinx≥-1↔ xR 

a=1 

sinx<1   ↔ x -π/2+2πn  

sinx≤1 ↔ xR 

sinx>1  -шешімі жоқ 

sinx≥1↔ x=-π/2+2πn 

a<-1 

sinx< a  (≤ a ) ↔шешімі жоқ 

sinx> a  (≥ a ) ↔xR 

a>1 

sinx< a  (≤ a ) ↔xR  

sinx> a  (≥ a ) ↔ шешімі жоқ 

 

cosx>a; cosx≥a; cosx<a; cosx≤a 

|a|<1 

   cosx> a  ↔ – aarccos +2πn<x< aarccos +2πn 

   cosx≥ a  ↔– aarccos +2πn≤x≤ aarccos +2πn;    cosx< a  ↔ aarccos +2πn<x< 2π - 

aarccos +2πn;    cosx≤ a  ↔ aarccos +2πn≤x≤2π- aarccos +2πn. 

 

a=-1 

cosx<-1   -шешімі жоқ 

cosx≤-1↔ x=π+2πn 

cosx>-1↔x  π+2πn 

cosx≥-1↔ xR 

a=1 

cosx<1   ↔ x 2πn  

cosx≤1 ↔ xR 

cosx>1  -шешімі жоқ 

cosx≥1↔ x=2πn 

a<-1  

cosx< a  (≤ a ) ↔шешімі жоқ 

cosx> a  (≥ a ) ↔xR 

a>1 

cosx< a  (≤ a ) ↔xR  

cosx> a  (≥ a ) ↔ шешімі жоқ 

 

Теңсіздікті шешіңіз: 
2

1
3cos x  

Шешуі: 
2

1
3cos x   nxn  2

2

1
arccos232

2

1
arccos  , Zn  

nxn 





2
3

232
3

 , Zn ; nxn 





2
3

5
32

3
 , Zn ; 

3

2

9

5

3

2

9

n
x

n 
 , Zn  

Жауабы: (
9
 +

3
2 n ;

9
5 +

3
2 n ) 

Теңсіздікті шешіңіз: 
2

1
cos x  

Шешуі: Тригонометриялық теңсіздікті шешуде интервалдар әдісін пайдалану. 

1) 
2

1
cos)(  xxf  

2) Функцияның нольдік нүктелерін табамыз: 
2

1
cos x  

nx 2
2

1
arccos 








 , Zn ; nx 


2

3

2
 , Zn  

3)  Теңдеудің түбірлерін бірлік шеңберде белгілеп қоямыз.  

Осы түбірлер щеңберді екі доғаға бөледі.  

4) Интервалдар әдісімен шешеміз:  

2
:1


xI , 0

2

1

2

1
0)

2
( 


f ,   {+}; xI :2 , 

0
2

1

2

1
1)( f  {–}. 
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2I  аралығы шешім болады, өйткені 
2

1
cos x . 

5)    шарты сақталуы тиіс. Бірлік шеңберде sinx функциясы  сағат тіліне қарсы 

бағытталатын болғандықтан және мәндері тізбектеліп беріледі, яғни П
3

2 <x< 
3

4П ; 

{1200<2400}.  

Себебі, ;   болмайды. (    шарты сақталмады) 

Сондықтан да есептің жауабы: Znnxn  ,2
3

4
2

3

2






 

Жауабы: Znnxn  ,2
3

4
2

3

2






 

Теңсіздікті шешіңіз:  

2cos(x–π/3)>– 2 . 

Шешуі:  2cos(x–π/3)>– 2   

 cos(x–π/3)>– 2 /2   –















2

2
arccos

+2πn< x–π/3<















2

2
arccos +2πn, nZ; -

3π/4+2πn< x–π/3< 3π/4+2πn, nZ; 

-3π/4+2πn+ π/3<x< 3π/4+2πn+ π/3, nZ; -5π/12+2πn<x< 13π/12+2πn, nZ. 

Жауабы: -5π/12+2πn<x< 13π/12+2πn, nZ. 
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Аннотация. В статье рассмотрены дифференциальные уравнения и методы решения в 

линейном уравнения Фриза - Кортевеге. 

Annotation. The article discusses differential equations and methods of solving the Friese-

Korteweg equation in a linear way. 

Түйінді сөздер: Дифференциалдық теңдеулер, Кортевег де Фриз теңдеуі, Коши-

Буняковский теңсіздігі, априорлы бағалау. 

Ключевые слова: Дифференциальные уравнения, уравнение Кортевега де Фриза, 

неравенство Коши-Буняковского, априорная оценка.  

Keywords. Differential equations, Korteweg de Vries equation, Cauchy-Bunyakovsky 

inequality, a priori estimation. 

 

Шенелмеген облыста берілген коэффициенттері өспелі және тербелмелі болатын 

аралас типті дифференциалдық операторларға арналған еңбектер толық дерлік жеткіліксіз. 

Мұндай операторлардың спектральді қасиеттерін зерттеу жұмыстары әлі де жалғасын 

табары сөзсіз. Бұл диссертациялық жұмыста алынған нәтижелер, яғни қарастырылып 

отырған аралас типті сингулярлы дифференциалдық оператордың үзіліліссіз 

қайтарымдылығы, оған қатысты априорлы бағалалаулар мен кейбір коэрцитивті бағалаулар 

осы мәселелерді шешудің алғышарттары ғана деуге болады[1]. 

 Шексіз түзу есебіне көшеміз. Яғни х   x  шейін өзгереді. .0t  

Даламбер формуласы 

,02  xxtt uau  x  , .0t                      (2.12) 

       xxuxxu t   0,,0,                               (2.13) 

есепті қарастырамыз. (2.12) теңдеудің характеристикалық теңдеуі 

,0222  dtadx  

   0 adtdxadtdx  

0adtdx    немесе  0adtdx  

,1catx  2catx   

характеристикалары осылай анықталады[2]. Енді atxatx   ,  деген 

алмастырулар жасаймыз. Бұл алмастырулар нәтижесінде (2.12) теңдеу 

0u  

Ал бұл теңдеуді шешу оңай.   бойынша интегралдаймыз. 

  *fu   

Тағы да интегралдасақ,  

      1*, fdfu    

      21, ffu   

Енді  -дан қайтадан xt айысамыз. 

     atxfatxftxu  21,       (2.14) 

(2.14) функциясы (2.12) теңдеудің шешімі. Онда ол (2.13) бастапқы шарттарды қанағаттанду 

керек. 

   atxfaatxfaut  21  

ал 0t  екенін ескерсек, 

     xxfxf  21  
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     xatxfaatxfa 
21  

     xxfxf  21  

     xatxfaatxfa 
21  

қоссақ               

      ,
22

1

2

1 1

0

1

c
d

a
xxf

x

x

    

алсақ,          

      ,
22

1

2

1 1

0

1

c
d

a
xxf

x

x

    

         




atx

x

atx

x

c
d

a
atx

c
d

a
atxtxu

00
22

1

2

1

22

1

2

1
, 

           .
2

1

2

1
,

0 0













  

 atx

x

atx

x

dd
a

atxatxtxu   

        






atx

atx

d
a

atxatxtxu 
2

1

2

1
,                               (2.15) 

(2.15) – Даламбер формуласы деп аталады. 

     txutxutxu ,,, 21  , 

мұндағы   

      atxatxtxu  
2

1
,1  

ал       

         d
a

atxatxtxu

atx

atx







2

1
,2  

(2.12)-( 2.13)  есептің жалғыз шешімі (2.15) болады. 

Біртекте емес теңдеулер. 

 txfuu
a

xxtt ,
1

2
 , 

0,  tx  облысында қарастырамыз 

   ,0, xxu     xxut 0,                               (2.16) 

Есепті шығару үшін Даламбер формуласын қолданамыз. Ол үшін есепті келесі түрге 

келтіреміз[3]. 

  :,, txw f
     txww

a xxfttf ,,
1

2                              (2.17) 

(2.17) теңдеудің шешімдерін қанағаттандыратын шарттар: 

  ,0,, xw f
  .,,,, 




xtx

t

w f
                            (2.18) 
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(2.17), (2.18) бұл есеп үшін Даламбер формуласы қолданылады. Онда  

     
 

 













tax

tax

ff df
a

txwtxw ,
2

1
,,,,                              (2.19) 

(2.19) формуланы пайдалана отырып, есептің шешімін мына түрде жазуға болатындығына 

көз жеткізейік. (2.16) шешімін мына түрде жазамыз[4] 

     0,,0,,, txwtx
t

w
txu

f





  

Мұндағы    

    ,
2

1
0,,  d

a
txw

atx

atx






  

     d
a

txw

atx

atx







2

1
0,,  

Лемма. Біртекті емес (2.16) теңдеудің шешімі, яғни (2.16) есептің шешімі бастапқы 

шарттарын ноль деп алғанда, яғни 

 

   

 











txfuu
a

xuxu

xxtt

t

,
1

00,,00,

2

                                (*) 

деп алғанда оның шешімі 

     dtxwatxu

t

f
0

2 ,,,                              (2.20) 

(2.20) шешімі екенін дәлелдеу үшін оны дифференциалдаймыз 

        .,,,,,,,
0

2

0

22  dtx
t

w
adtx

t

w
atxwatxu

t
f

t
f

ft 








  

Екінші рет дифференциалдаймыз. Сонда  

   ,,,, 2

0

2

2

2 txfadtx
t

w
au

t
f

tt 



    

      .,,,,,
0

2

2

0

2

2

2  dtx
t

w
adtx

t

w
atxu

t
f

t
f

t  







  

Сонымен (2.16) есептің шешімін жекелеген жеңіл есептердің шешімдерінің қосындысы 

түрінде құрамыз. 

        



dtxwatxwtx

t

w
txu

t

f
,,0,,0,,,

0

2





                              (2.21) 

(2.19) формуланы пайдаланып, (2.21)формуладағы қосылғыштарды ашып жазамыз. Онда  
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ddf
a

d
a

atxatxtxu

t tax

tax

atx

atx

t

 












0

,
22

1

2

1
,

     (2.22) 

Сонымен (2.22) формула (2.16) есептің толық шешімін береді. 

Шешімнің орнықтылығы. [5]Шешімнің орнықтылығын зерттеу қажетті, орнықсыз 

шешімдер мағынасыз, қарастырылған есептердің шешімдері орнықты болу үшін бұл 

шешімдер қосымша шарттардан үзіліссіз тәуелді болу керек. Қандай  0,0 t  аралығында 

 0, t  табылып,  02  xxtt uau  теңдеуінің екі шешімі үшін      txutxu ,,, 21  

     txutxu ,, 21 ,            ,0, 11 xxu 
 

   .0,
0,

1
1 xx

t

xu





 

   ,, 22 xtxu 
 

   .0,
0,

2
2 xx

t

xu





 

шарттары үшін тек қана 

          xxxx 2121 ,  

болғанда ғана орындалатын болса, шешім орнықты дейміз. Шешімнің бар және жалғыз 

болуы, орнықтығы мәселелерімен есептер қисынды, қисынсыз қойылған деп екі топқа 

бөлінеді. Есеп қисынды қойылған деп аталады, егер 

1. Шешімі бар болса, 

2. Қосымша шарттарды орындайтын жалғыз шешім болса. 

3. Шешім орнықты болса. 

Егер бұл шарттардің әйтеуір біреуі орындалмаса есеп қисынсыз қойылған деп аталады. 

Практикада қисынсыз қойылған есептер де жиі кездеседі. Қисынсыз қойылған есептің 

мысалы: 

0 yyxx uu                    Лаплас теңдеуі 

       xxuxxu y   0,,0,  қарастырамыз. Бұл қисынсыз қойылған есеп екенін 

тексереміз 

   0,1 yxu ,   
   .sin

1
,2 ychxyxu 


  

бастапқы шарттар мынадай 
  
   00,

,00,

1

1





xu

xu

y

 

    

     .00,

,sin
1

0,

2

2





xxu

xxxu

y 






 

  параметрі шексіз үлкен болған кезде   бастапқы шарттары мен айырмалары аз. 

Шешім орнықсыз, демек қисынсыз есеп. 
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УИЛЛ-УИТНЕР САЛЫСТЫРУ ТЕОРЕМАСЫНА БАЙЛАНЫСТЫ 

ЕСЕПТЕУЛЕДІ ЖУЫҚТАП ШЕШУ ӘДІСІ 

 
1Шыракбаев А.Б., 2Куандыков Н.Е. 

1Халықаралық Тараз инновациялық институты, 
2Халықаралық Тараз инновациялық институты 2-курс магистрант 

 

Дифференциалдық теңдеудің маңызды және қызықты қолдану салаларының бірі 

тербелім теориялары. Классикалық тербелім теориясының негізгі фундаментальды мақсаты 

теңдеудің  тербелімді шешімінің бар не жоқтығын дәлелдеу болып табылады. 

Дифференциалдық теңдеулердің тербелім теориясы математикалық физикада кең 

қолданысқа ие. Тербелім теориясына арналған көптеген мақалалар, жұмыстар бар, соның 

ішінде, О. Досли, Т. Кузано, Ж. Жарош, А.Тиряки, Р. Марик, Д.Мирзов және т.б., 

Қазақстанда  М.Өтелбаев [1], Р.Ойнаров, Қ.Мырзатаева [2] және де т.б. жұмыстарын атап 

кетуге болады. Алға қойған мақсатқа жету үшін Жарош, Кузано, Тиряки және т.б. 

авторлардың еңбектері пайдаланылады.  

Екінші ретті жартылай сызықты дифференциалдық теңдеу: 

                                           0


 tytqtytr                                           (1) 

мұндағы   2


p
yyy , 0p  нақты тұрақты және  tr ,  tq  - I  интервалында 

берілген нақты үзіліссіз функциялар, I  интервалында   0tr . (1) теңдеуін Бихари [3], 

Эльберт [4], Жарош, Кузано [5], Ли, Йех [6] және т.б. зерттеген. Эльберт [4] (1) теңдеуінің 

екі тривиалды емес шешімдерінің нөлдері бірін-бірі ажырататындығын және т.б. сызықты 

дифференциалдық теңдеуге ұқсас қасиеттерін дәлелдеді. 

Жұмыстың мақсаты. Берілген дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты жартылай 

сызықты дифференциалдық теңдеулердің тербелімдігін зерттейтін вариациялық әдісті, 

Рикатти техникасы және салыстыру теоремаларын қолдану. 

Жаңалығы. Жұп ретті сызықты емес дифференциалдық теңдеулердің тербелімдік 

теоремасын пайдаланып екінші ретті жартылай сызықты дифференциалдық теңдеудің 

тербелімдік теоремасын дәлелдеу.  

Негізгі нәтиже: 

Теорема  (Хилл-Уитнер салыстыру теоремасы) Кез келген үлкен t  үшін  

                                              trtr 


0 ,    tPtP


                                  (2) 

болсын. Егер (2) - тербелімсіз болса, онда 

             0
22







txtxtptxtxtr


, 

   - тербелімсіз болады.  

       Дәлелдеуі: (2) - тербелімсіз болсын. Теорема 1 бойынша  
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                                           1tt    үшін      



ttn

n
lim                              (3) 

болатындай 01 tt   бар болады. (2) бойынша   

       ttPtPt 00 ::0


   

шығады. Бұдан 

               ttdsssrtdsssrt
tt

100

1/1

00

1/1

1

 





  


. 

Берілген шарттар бойынша 

                                       tt nn



 0 , ,...2,1,0n ,   ,1tt .                          (4) 

Сондықтан, (2), (3) және (4) бойынша  

    


tt nn  , ,...2,1,0n ,   ,1tt . 

Осы және     tt nn  1  теңсіздігінен 01 ttt    үшін      


ttn
n

lim  екендігін 

білдіреді. Демек, Теорема 1 бойынша (1) тербелімсіз. Теорема дәлелденді.  

Сонымен қатар, Теорема 1 және 2 орындалады, егер  0tt   үшін   tn  және  






 

tn , 

,...2,1,0n -тегі функционалды тізбектер  

     tPdsspt
t

 


0 , 

     tPdsspt
t

 

 0 , 

     





t

dsssrt 0

1/1

1 


, 

     
 





t

dsssrt 0

1/1

1 


, 

        dssssrt
t

nn ][ 0

1/1

1 


 




 , ,...2,1n  

        dssssrt
t

nn ][ 0

1/1

1

 








  


, ,...2,1n  

бойынша анықталса. 

  Бұл жұмыста: екінші ретті жартылай сызықты дифференциалдық теңдеулердің 

тербелімдігін зерттеу әдістері қарастырылған, яғни вариациялық әдіс, Риккати техникасы 

және салыстыру теоремалары, яғни Лейтон – Морз, Хилл – Уитнер, Штурм – Пиконе 

салыстыру теоремалары көрсетілген.  Вариациалық әдіспен жартылай сызықты 

дифференциалдық теңдеулерге қатысты функционалдың теріс еместігі қарастырылған.  Осы 

бөлімде жұп ретті сызықты емес дифференциалды теңдеулердің тербелімдік теоремаларын 

қарастырып, осы теореманы пайдаланып, Риккати техникасы бойынша екінші ретті 

жартылай сызықты дифференциалды теңдеудің тербелімдік теоремасы  дәлелденген. 

Дипломдық жұмыс соңында Хилл-Уитнер салыстыру теоремасына байланысты есеп 

келтіріп, осы есепті жуықтау әдісімен, яғни Рунге - Кутта әдісімен c++ бағдарламасында 

есептеп және графигі шығарылған. Теореманы шарттарын қанағаттандыратын бұл есептің 

негізгі идеясы шешімдерінің тербелімді болатындығын график жүзінде көрсету, жұмыс 

барысында осы нәтижеге қол жеткізілді. 
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СҮ ҚАБАТТАРЫНДАҒЫ АҒЫНДАРДА ГАЗ ЖӘНЕ МҰНАЙДЫҢ СТАЦИОНАРЛЫ 

ЕМЕС ЖЫЛЖУ ЕСЕБІНІҢ САНДЫҚ ШЕШУ ӘДІСТЕРІ  

 

Тулегенова З.А., Дунбаева А.М., Кенжебеков Д.У.   

Халықаралық Тараз  инновациялық институты 

 

Аннотация Онтайландыру қойылымындағы су қоймаларының қоректену және түсу 

аймақтарының шарттарын қалпына келтіру және сүзгілеу-сыйымдылық параметрлерін 

сәйкестендіру кері есептерін шешу, бастапқы ақпараттың толықтығы мен сенімділігін 

ескеретін және мүмкін шешімдердің қласын қысқартатын, әдістерін әзірлеу. 

Аннотация Математические модели, которые можно назвать балансовыми, в которых 

определяющими являются уравнение материального баланса газа во всей залежи и 

соотношение, связывающее дебит вторгшейся воды с изменением среднего давления в 

залежи. 

Annotation. The article considers mathematical models that can be called balance models, 

in which the equation of the material balance of gas in the entire deposit and the ratio linking the 

flow rate of the invaded water with the change in the average pressure in the deposits are decisive. 

Түйінді сөздер: Теңдеу, теңсіздік, мектеп, тригонометриялық. 

Ключевые слова: Уравнение, неравенство, школа, тригонометрический. 

Keywords. Equation, inequality, school, trigonometric. 

 

Сұйықтықтың тұрақталмаған бірөлшемді сүзіліуінің  есебінің қойылымы. 

Өлшемдері шектелген мұнайлы (сулы) жолақ тәріздес қабатта эксплуатациялық (x = 0) 

галереяның жұмыс нәтижесінде бізді қызықтыратын уақыт мезетінің басында (t = 0) кейбір 

қысымдар үлестірімі пайда болды деп алсақ  (Сурет 1.а). t > 0 уақыт мезеттерінде қабаттағы 

қысымдар үлестірімін табу керек. 
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Сурет 1. Қысымның үлестірімі бастапқы уақыт мезетінде (а) және интегралдау 

аумағын торлық аумақпен аппроксимациялағанда (б). 

 

Қарастырылған физикалық есеп математикалық көзқараспен келесі түрде қойылады: 

сүзгілеудің серпімдік режимінің теориясының дифференциалдық теңдеуінің шешімін табу 

керек (параболалық типті теңдеу) 

 
𝜕2𝑝

𝜕𝑥2
=

1

𝑥

𝜕𝑝

𝜕𝑡
.                                                                                                                 (1) 

 

келесі шарттарға қанағаттандырылатын:  

𝑡 = 0,                  𝑝 = 𝑝(𝑥),                                                                                  (2) 

𝑥 = 0,                
𝜕𝑝

𝜕𝑥
= 0,                                                                                       (3) 

𝑥 = 𝐿,                
𝜕𝑝

𝜕𝑥
= 0.                                                                                       (4) 

Мұндағы  – пьезоөткізгіштік коэффициенті. 

(1) теңдеу қабаттың кез келген х нүктесінде қысымның уақыт бойынша өзгеруін 

сипаттайды. (2) теңдеу - t = 0 болғанда қабатта берілген қысым үлестірімі бар екенін 

көрсететн бастапқы шарт. Қабаттың сол (3) және оң (4) шеқараларындағы шекаралық 

шарттар олардың сұйқтықты өткізбейтінін сипаттайды. Бұл x = 0 және x = Lболғанда 

сүзгілеу жылдамдығы υ нөлге тең деген сөз.υ = −
𝑘

𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑥
Дарси заңынан υ = 0 шарты 0/  хр  

шартын беруге парапар. 

(1) - (4) есебін өлшемсіз түрге келтіреміз. (1.13) теңдеуінің екі жағында L2 көбейтеміз 

және pH бөлеміз (pH – бастапқы қабаттық қысым). Келесі өлшемсіз айнымалыларды 

енгіземіз: 

𝑝∗ =
𝑝

𝑝𝐻
,               𝑥∗ =

𝑥

𝐿
,             𝜃 = 𝑥𝑡/𝐿2. 

Сонда (1) теңдеуін келесі өлшемі жоқ түрде жазуға болады: 

𝜕2𝑝∗/𝜕𝑥∗2 = 𝜕𝑝∗/𝜕𝜃.                                                                                       (5) 

Бұл жағдайда (2)-(4) шарттары келесі түрге ие болады: 

𝜃 = 0,                                  𝑝∗ = 𝑝∗ = 𝑝∗(𝑥∗),                                                          (6) 

 𝑥∗ = 0,                               𝜕𝑝∗/𝜕𝑥∗ = 0,                                                                 (7) 

𝑥∗ = 1,                                𝜕𝑝∗/𝜕𝑥∗ = 0.                                                                 (8) 

Ары қарай жеңілдету үшін жұлдызшаларды алып тастаймыз. 

(6)-(8) есебін алгебралық теңдеулер жүйесін шешуге келтіру.   өлшемсіз уақыт өсі 

бойынша қадамды   деп белгілейміз.   = const деп есептейміз. (6)-(8) есепетің шешімі j  

уақыт мезетінде белгілі деп санаймыз. (6)-(8) есепетің шешімін   = (j + 1)  уақыт мезетінде 

табайық.  

Интегралдау аумағын, сурет 1.б көрсетілгендей элементар кесінділерге бөлейік. 

Суреттен көрініп тұрғандай, қабаттың сол шекарасы нөлдік және бірінші түйін нүктелерінің 

ортасында, ал оң шекарасы – (n - 1) – ші және n – ші түйін нүктелерінің ортасында 

орналасқан. 
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(4) өрнегін қолдану нәтижесінде (7) шекаралық шартты келесі түрде (екінші ретті 

қателікпен) жазуға болады: 

(𝑝1,𝑗+1 − 𝑝0,𝑗+1)/∆𝑥 = 0,  

немесе 

𝑝1,𝑗+1 = 𝑝0,𝑗+1.                                                                                                 (9) 

(5) теңдеуін барлық ішкі түйін нүктелерінде (i = 1, 2, ..., n-1) айқындалмаған схема 

бойынша ақырлы-айырымдық түрде жазамыз: 

{
  
 

  
 

𝑖 = 1, (𝑝2,𝑗+1 − 2𝑝1,𝑗+1 + 𝑝0,𝑗+1)/(∆𝑥)
2 = (𝑝1,𝑗+1 − 𝑝1,𝑗)/𝜏,

𝑖 = 2, (𝑝3,𝑗+1 − 2𝑝2,𝑗+1 + 𝑝1,𝑗+1)/(∆𝑥)
2 = (𝑝2,𝑗+1 − 𝑝2,𝑗)/𝜏,

……………………………………………… .
𝑖, (𝑝𝑖+1,𝑗+1 − 2𝑝𝑖,𝑗+1 + 𝑝𝑖,𝑗+1)/(∆𝑥)

2 = (𝑝𝑖,𝑗+1 − 𝑝𝑖,𝑗)/𝜏,
…………………………………… .

𝑖 = 𝑛 − 1, (𝑝𝑛,𝑗+1 − 2𝑝𝑛−1,𝑗+1 + 𝑝𝑛−2,𝑗+1)/(∆𝑥)
2 = (𝑝𝑛−1,𝑗+1 − 𝑝𝑛−1,𝑗)/𝜏.

                   (10) 

Алдындағы жағдайдай, (4) қолдану шекаралық шартты (8) оң шетінде келесі түрде 

жазуға мүмкіндік береді 

𝜌𝑛,𝑗+1 = 𝜌𝑛−1,𝑗+1.                                                                                           (11) 

Сонымен, (5) – (8) есебінің шешімі   = (j + 1)  уақыт мезетінде таза алгебралық 

есептерді шешуге әкеледі - (9) – (11) алгебралық теңдеулер жүйесін шешу есебіне.  

(9)-(11) алгебралық теңдеулер жүйесін шешу әдісі. Алгебралық теңдеулер жүйесін 

шешуге әртүрлі әдістер бар [1]. (9) – (11) теңдеулер жүйесінің структурасының, оны шешу 

үшін арнайы жасалған әдісті қолдануға мүмкіндік беретін – жүргізу әдісі, ерекше қасиеті бар 

[1, 2].  

Қарастырылып отырған жүйенің әр қайсысында, (5) және (11) теңдеулерден басқа, үш 

белгісіз қысымнан бар. Солай, (10) жүйесінің бірінші теңдеуінде белгісіз р0, j+1, р1, j+1, р2, j+1. 

Екінші теңдеуде белгісіз қысымдар р1, j+1, р2, j+1, р3, j+1. Үшінші теңдеуде белгісіздер 

сәйкесінше р2, j+1, р3, j+1, р4, j+1тағы сондай сияқты. Мұндай алгебралық теңдеулер жүйесі 

үшдиагональды матрицалы жүйе деп аталады. Міне осында шешілетін (9) – (11) еңдеулер 

жүйесінің ерекшелігі. 

(10) жүйесінің бірінші теңдеуін (9) ескеріп келесі түрде жазамыз: 

(𝑝2,𝑗+1 − 𝑝1,𝑗+1 + 𝑝1,𝑗+1)/(∆𝑥)
2 = (𝑝1,𝑗+1 − 𝑝1,𝑗)/𝜏. 

Бұл теңдеуде мүшелерін жинақтап келесі түрде жазамыз: 

𝑝1,𝑗+1 = 𝐴1,𝑗+1𝑝2,𝑗+1 + ∁1,𝑗+1.                                                                          (12) 

Көрініп тұрғандай  

𝐴1,𝑗+1 = 1/[1 + (∆𝑥)
2]/𝜏, 𝐶1,𝑗+1 = 𝑝1,𝑗(∆𝑥)

2/[𝜏(1 + (∆𝑥)2]/𝜏].                         (13) 

(13)-ке сай р1, j+1 өрнегін (12) жүйесінің екінші теңдеуне қойып , аламыз: 

𝑝2,𝑗+1 = 𝐴2,𝑗+1𝑝3,𝑗+1 + ∁2,𝑗+1. 

Тура солай (12) жүйесінің үшінші теңдеуін келесі түрде көрсетеміз: 

𝑝3,𝑗+1 = 𝐴3,𝑗+1𝑝4,𝑗+1 + ∁3,𝑗+1. 

немесе жалпы түрде 

𝑝𝑖−1,𝑗+1 = 𝐴𝑖−1,𝑗+1𝑝𝑖,𝑗+1 + ∁𝑖−1,𝑗+1.                                                                  (14) 

Яғни, (12) – (13) теңдеулер жүйесінің структурасы алғашқы және кейінгі түйін 

нүктелердегі қысымдардың арасынды рекуррентті (14) түрдегі байланыс орнату. (14) 

рекуррентті қатынас i = 2, 3, …, n-1 үшін жазылады. (12) жүйесінің соңғы теңдеуінен және 

(13) қатынасынан аламыз 

𝑝𝑛−1,𝑗+1 = 𝐴𝑛−1,𝑗+1𝑝𝑛,𝑗+1 + ∁𝑛−1,𝑗+1.                                                               (15) 

𝑝𝑛,𝑗+1 = 𝑝𝑛−1,𝑗+1.                                                                                           (16) 

pn-1, j+1табу үшін (15) және (16) теңдеулерін бірге шығарып, табамыз 

𝑝𝑛−1,𝑗+1 = ∁𝑛−1,𝑗+1/𝐴𝑛−1,𝑗+1.                                                                          (17) 
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Ары қарай pn-1, j+1, Аn-2, j+1 және Сn-2, j+1 білсек, (1.26) рекуррентті қатынас арқылы  pn-2, 

j+1табамыз және ары солай p1, j+1дейн (сондықтан, және p0, j+1де табамыз). 

Сонымен, (12) - (13) теңдеулер жүйесініңшешу процесі і индексінің өсу ретімен Ai, j+1 

және  Сi, j+1қуу коэффициенттерін есептеуде және кері ретте pi, j+1шамаларын есептеуге 

болады. Бұдан (12) - (13) теңдеулер жүйелерін шешу әдісі - қуу әдісі деп аталатыны түсінікті. 

Енді тек қуу коэффициенттерін есептейтін өрнектерді алу керек. Қуу 

коэффициенттері үшін рекуррентті қатынастар келесі түрде табылады.  н 

Аi-1, j+1 және С i-1, j+1 коэффициенттері есептелініп қойды деп санайық. Бұл болжам 

орынды себебі А1, j+1 және С 1, j+1 коэффициенттері (14) қалай есептелінеті белгілі. Сонда, р1-1, 

j+1 үшін (15) өрнегін (12) жүйенің келесі теңдеуіне  

(𝑝𝑖+1,𝑗+1 − 2𝑝𝑖,𝑗+1 + 𝑝𝑖−1,𝑗+1)/(𝑥)
2 = (𝑝𝑖,𝑗+1 − 𝑝𝑖,𝑗)/𝜏; 

қойып, аламыз  

(𝑝𝑖+1,𝑗+1 − 2𝑝𝑖,𝑗+1 + 𝐴𝑖−1,𝑗+1𝑝𝑖,𝑗+1 + ∁𝑖−1,𝑗+1)/(∆𝑥)
2 = (𝑝𝑖,𝑗+1 − 𝑝𝑖,𝑗)/ 𝜏, 

немесе 

𝑝𝑖+1,𝑗+1 = 𝐴𝑖,𝑗+1𝑝𝑖+1,𝑗+1 + ∁𝑖,𝑗+1. 

Мұнда 

𝐴𝑖,𝑗+1 =
1

[(∆𝑥)2/𝜏+2−𝐴𝑖−1,𝑗+1
; ∁𝑖,𝑗+1=

[(∆𝑥)2/𝜏𝜌𝑖.𝑗+∁𝑖−1,𝑗+1

[(∆𝑥)2/𝜏+2−𝐴𝑖−1,𝑗+1
;                                            (18) 

Яғни, (12) формулалар бойынша А1, j+1 және С1, j+1 коэффициенттер есептеледі. Содан 

соң (1.30) рекуррентті қатынастар арқылы барлық қалған қуу коэффициенттері есептеледі. 

Айтылғандай белгілі қуу коэффициенттері арқылы  (17) және (16) кейбір түйін нүктелерде 

қысымдар анықталады. 

Бұл (14) - (16) есептің шешімі θ = (j + 1)τ уақыт мезетінде табылған деген сөз. Тура 

сондай есептеулерді берілген уақыт мезетіне дейін басқа уақыттық қабаттардақуу (12) - (18) 

есебінің  сандық шешімінің алгоритмінің маңызы болады. Алдында біз j -1 уақыттық қабатта 

есептің шешімі белгілі деп, (j + 1) – і уақыт мезетінде шешімді іздегенбіз. Бұл тұжырым 

дұрыс болады, себебі θ = 0 үшін (16) бастапқы шартқа байланысты, барлық интегралдау 

аумағының түйін нүктелерінде қысымдар белгілі.  
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УДК  519.6 

 

РЕШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ШКОЛЬНЫХ  ЗАДАЧ  С КОМПЛЕКСНЫМИ 

ЧИСЛАМИ 

 

Сатубалдиева А.Ж., Абдраманова Ж.К. 

 Международный Таразский инновационный институт 

Магистрант 2-курса 

 

1) Развитие  учения  о  комплексных  числах  находит  себе  важнейшие 

применения в естествознании и технике, в частности - в учении о движении жидкостей 

и газов, в электротехнике и самолетостроении и т.д. 

2) Действия над комплексными  числами  связаны  с  важными  действиями 

геометрического характера и имеют значительные и обширные приложения.  Также 

с их помощью можно иногда с большей  простотой  получить  такие   

результаты, относящиеся  к  действительным  числам,  которые   без   

комплексных   чисел получаются с большим трудом. 

3) Введение комплексных чисел,  помимо  своего чисто математического 

значения, представляет собой едва ли не самую яркую на протяжении  школьного курса 

иллюстрацию диалектического развития математических понятий. 

1. Решения некоторых задач с комплексными числами. 

Даны комплексные числа z1 = -2 + 5i и z2 = 3 - 4i.  Найти:   a) z1 + z2;   b) z2 - z1;   c) 

z1z2;   d) z1/z2. 

 

Решение.  

а) и b). Для комплексных чисел z1 = x1 + iy1, z2 = x2 + iy2 сумма и разность находятся 

по формулам z1 ± z2 = (x1 ± x2) + i(y1 ± y2). 

Тогда в нашем случае имеем: 

 z1 + z2 = (-2 + 3) + i(5 - 4) = 1 + i, z2 - z1 = 3 - (-2) + i(-4 - 5) = 5 - 9i. 

c) Перемножаем z1 и  z2 как двучлены с учетом равенства i2 = -1: 

 

z1z2 = (-2 + 5i)(3 - 4i) = (-2)3 + 15i + 8i - 20i2 = -6 + 20 + i(15 + 8) = 14 + 23i. 

 

d) Для нахождения частного умножим числитель и знаменатель этой дроби на 

число, сопряженное знаменателю, т.е. на 3 + 4i; получим 

 
 

2. Доказать, что:   а) ;   b) ;   

Решение. 

Пусть z1 = (x1, y1), z2 = (x2, y2). 

а) По определению сопряженного числа 

 

 
b) Имеем 
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3. Выполнить указанные операции:   а) (2 - i)(2 + i)2 - (3 - 2i) + 7;   

б) (1 + i)4;   в) . 
Решение. С комплексными числами, записанными в алгебраической форме, операции 

сложения, вычитания и умножения можно производить так же, как с действительными 

биномами. При этом пользуемся тем, что i2 = -1, i3 = i2 i = -i, i4 = i3 i = -i2 = 1, и т. д. 

а) Имеем 

(2 - i)(2 + i)2 = - (3 - 2i) + 7 = (2 - i)(2 + i)2 + 4 + 2i = 

= (2 + i)((2 - i)(2 + i) + 2) = (2 + i)(4 + 1 + 2) = 14 + 7i. 

б) Согласно формуле бинома Ньютона, 

(1 + i)4 = 1 + 4i + 6i2 + 4i3 + i4 = 1 + 4i - 6 - 4i + 1 = -4. 

в) . 

4. Делится ли многочлен x4 + 2x2 + 4(1 + i) на x - 1 + i? 

 

Решение.  Если данный многочлен делится на x - (1 - i), то комплексное число 1 - i 

должно быть его корнем. Подставим это число в многочлен, получим  

(1 - i)4 + 2(1 - i)2 + 4(1 + i) = - 4 + 2(-2i) + 4 + 4i = 0. Следовательно данный 

многочлен делится на x - 1 + i. 

5. Найти частное комплексных чисел:   а) ;   б) ;   в) . 
Решение. Формулу для нахождения частного комплексных чисел z1 и z2 запишем в 

виде 

 
Пользуясь этой формулой, находим 

а) ; 

б) ; 

в) . 

6. Даны комплексные числа z1 = -2 + 5i и z2 = 3 - 4i. Найти:   а) z1 + z2;   б) z2 - z1;   в) 

z1z2;   г) z1/z2. 
 

Решение.  

а), б). Для комплексных чисел z1 = x1 + iy1, z2 = x2 + iy2 сумма и разность находятся по 

формулам z1 ± z2 = (x1 ± x2) + i(y1 ± y2). 

В нашем случае имеем z1 + z2 = (-2 + 3) + i(5 - 4) = 1 + i, z2 - z1 = 

= 3 - (-2) + i(-4 - 5) = 5 - 9i. 

в) Перемножаем z1 и z2 как двучлены с учетом равенства i2 = -1: 

z1z2 = (-2 + 5i)(3 - 4i) = (-2)3 + 15i + 8i - 20i2 = -6 + 20 + i(15 + 8) = 14 + 23i. 
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г) Для нахождения частного умножим числитель и знаменатель этой 

дроби на число, сопряженное знаменателю, т.е. на 3 + 4i; получим 

. 

7. Установить, при каких действительных значениях x и y равны следующие 

комплексные числа: z1 = x2 = xyi - 5 + i и z2 = xi - y2 + yi. 

Решение. Согласно равенству комплексных чисел, получаем следующую систему 

уравнений: 

       (1) 

Умножаем обе части второго уравнения на 2 и вычтем результат из первого 

уравнения, получим (x + y)2 - 2(x + y) - 3 = 0 - квадратное уравнение относительно x + y. 

Решив его, получим x + y = 3 или x + y = -1. 

Таким образом, система (1) распадается на две системы 

 
Их решениями являются: x1 = 1, y1 = 2; x2 = 2, y2 = 1 и x3 = 1, y3 = -2, x4 = -2, 

 y4 = 1. 

8. Найти координаты точки M, изображающей комплексное число  

. 
Решение. Выделим действительную и мнимую часть этого числа: 

 

 
 

Доказать, что . 

 

Решение. 

Левую часть разложим по формуле суммы кубов двух чисел: 

 

 

 



 340  

 

 9. Найти число, сопряженное с числом . 

 

Решение. 

Заметим, что . Тогда 

 

 

Тогда сопряженное число . 

 

10. Установить, при каких действительных значениях x и y являются 

противоположными следующие комплексные числа: и . 
Решение. 

Приведем числа z1 и z2 к алгебраической форме записи: 

 

 
Согласно условию задачи, получаем систему: 

     (1) 

Умножим обе части первого уравнения на 5, а второго - на 2 и сложим получившиеся 

при этом результаты: 

- однородное уравнение. 

Разделим обе его части на y2, получим: - квадратное уравнение 

относительно . Решив его, получим и , т. е. y = -2x или . 

Подставим эти значения, например, в первое уравнение из (1), получим 

. 

Тогда y1 = -2, y2 = 2. 

Аналогично, при получаем - это уравнение действительных решений 

не имеет. 

Ответ: {(1; -2), (-1; 2)}. 

      Таким образом, после работы с научной и  методической  литературой  по  

изучаемой теме делаем следующие выводы: 
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      -  мышление  старшеклассников  становится  более  глубоким,   полным, 

разносторонним и все более абстрактным; 

      - учебная деятельность старших школьников предъявляет  гораздо  более 

высокие требования к их активности и самостоятельности; 

      - развитию  мышления  способствует  работа  над  научными понятиями. 

        Процесс формирования понятия – это длительный  и  сложный  процесс, 

которому следует уделять достаточное внимание. 

В приложении к дипломной работе  представлена разработка проведения урока 

на тему «Комплексные числа», связанная с уроком информатики для лучшего усвоения 

данной темы учащимися. Во время прохождения мною практики в Таразе средней 

школе №31, я сделала следующие выводы: 

1) Изучение этой темы преследует следующие основные цели: 

  - повышение математической культуры учащихся; 

  - углубление представлений о понятии числа; 

  - дальнейшее развитие представлений о единстве математики как науки. 

2) Учащиеся способны в 10 классе усвоить  понятие  комплексного  числа. 

3)  Учащиеся  вполне  успешно   усваивают   содержание   и   объем   понятия 

комплексного числа, связи и отношения данного понятия с другими, а  также умеют 

оперировать этим понятием при решении практических задач. 

Методические рекомендации 

      Тему «Комплексные числа» благоприятнее всего вводить в 10 классе  в I  

полугодии,  когда  сформировано  представление  о  действительном  числе. Также 

лучше всего проводить данную тему в нестандартной форме урока, так как 

комплексные числа в школе проходят поверхностно, и уделяется мало часов, а для 

лучшего усвоения темы детям будет интересней, если урок связать с другим предметом 

или провести в виде игры.     

Литература 

         1.Пособие по математике. Под редакцией Г.Н.Яковлева Москва 2003. 

 2.Андронов И.К. Математика действительных и комплексных чисел. – 

М.: Просвещение, 1975. 

          3.Брадис В.М. Методика преподавания математики в средней школе. – М.: 1951. 

          4.Вопросы общей методики преподавания математики. – М.: Просвещение, 

1979. 

          5.Демидов В.П. Методика преподавания математики. – Саранск, 1976. 

          6.Крамор В.С. Алгебра и начала анализа. – М.: Высшая школа, 1981. 

7.Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников. – М.: 

Просвещение, 1976. 

8.Кузмин Р.О., Фадеев Д.К. Алгебра и арифметика комплексных чисел. – 

Л.: Изд. Наркомпроса РСФСР, 1939. 

9.Лылова О.В. Комплексные числа и их обобщение.//Дипломная работа. – 

Оренбург, 1994. 

10.Метельский Н.В. Дидактика математики. – Минкс: Изд-во БГУ 

им. В.И. Ленина, 1982. 

11.Методика преподавания математики в средней школе. Общая 

методика./Оганесян В.А. и др. – М.: Просвещение, 1980. 

12.Методика преподавания математики в средней школе. Общая методика. – М.: 

Просвещение, 1985. 



 342  

 

 
 

УДК 576.24 

 

ЖЫЛУ ӨТКІЗГІШТІК ТЕҢДЕУЛЕРІН ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР 

ӘДІСІМЕН ШЕШУ 

 
1Н.С.Рапилбекова, 2Асилбекова Д.Б., Кожакеева А. 

1Халықаралық Тараз инновация институты,  Қазахстан, Тараз қ. 
2 Халықаралық Тараз инновация институты,  Қазахстан, Тараз қ. 

магистрант 2-курс 
3Рысқұлов ауданы, Т.Рысқұлов атындағы мектеп-лицей 

 

Жылулықтың таралуының бірөлшемді станционарлы  емес процесі 

 Жылу өткізгіштік теңдеуі. Дененің әртүрлі бөлігінде дененің көп 

қыздырылған бөлігінен аз қыздырылған бөлігіне жылыулықтың берілу  процесі 

температураның u  өзгеруімен байланысты. Сондықтан мұндай процесті сипаттау 

макроскопиялық теорияның жалпы жағдайда денеде стационарлы  емес температуралық 

өрісті анықтауға келтіріледі. 

    txuu ,  температурасын тек бір кеңістіктік х айнымалылы функция деп санай 

отырып, изотропты материалдың жазық қатпарына жылуөткізгіштің бірөлшемді жылу берілу 

процесін қарастырайық. 

  ρ материалының тығыздығын, оның с меншікті салмақтық жылу сыйымдылығын 

және к жылуөткізгіштік  коэффицентін жалпы жағдайда біртекті емес ортада тек бір ғана х 

кеңістіктік координатасынан да тәуелді деп санаймыз. 

   Процестің математикалық моделін құру кезінде ортаны қозғалмайтын деп, ал 

температураның өзгеруіне байланысты  материалдың көлемінің өзгеруін елемейтіндей аз деп 

болжаймыз.  Бұл жағдайда жылуөткізгіштік  процесін механикалық жұмыстарды орындауға 

қатысы жоқ деп санауға болады. 

  Материалдың қарастырып отырған қатпарында кейбір термодинамикалық жүйе 

ретінде табаны ∆S ауданды цилиндр түріндегі және осі Ox  координаталық осіне параллель V 

көлемді ерекшелеп аламыз. 

   Ерекшеленген V  көлемі үшін жазылған термодиканың бірінші заңынан келесі 

формула шығады 

                     21 QQ
dt

dU
                               (1) 

мұндағы U - цилиндрдің көлемі бойынша  tх,  ішкі энергияның көлем тығыздығын 

интегралдап, табуға болатын жүйенің ішкі энергиясы, яғни 

                    .
2

1

 

x

xV

dxSdVU   

Сондықтан уақыт бірлігінде жүйенің ішкі энергиясының өзгеруі мына түрде болады: 

                      



2

1

x

x

dx
t

S
dt

dU 
           (2) 
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Ерекшеленген цилиндрдің барлық тұйық беті    арқылы өтетін 1Q  жылу ағынын, 

яғни, уақыт бірлігінде осы  бет арқылы берілетін жылулық санын, 



q  жылу ағынының 

тығыздығының  нормаль құраушысын   беті бойынша  интегралдай отырып табуға болады. 

Сондықтан 






 dSnqQ1 , 

мұндағы 


n  -  -ге бірлік сыртқы нормаль. 

    Фурьенің  физикалық заңына сәйкес жылудың берілуінің жылуөткізгіштігі  

.ugradkq 


  

Қарастырылған жағдайда 



q  жылу ағынының   тығыздық векторының тек бір 

құраушысы  

x

u
kqx



  

бар, ендеше, жылу ағыны ерекшеленген көлемнен цилиндрдің табаны арқылы ғана 

өтеді, сонымен қатар 

            dx
x

u
k

x
S

x

u
kS

x

u
kSQ

x

x

xxxx  









































 

2

1

211            (3) 

Ерекшеленген  көлемнің ішінде эндо- немесе экзотермиялық реакциялардың болуы, 

электр  қуатының өтуі,  ұсақ тесікті (кеуекті) материалда ылғалдың булануы салдарынан 

және басқа да себептермен жылу бөлінуі немесе сіңірілуі мүмкін. Егер жылулық көзінің 

көлемдік тығыздығын (меншікті қуаттылығын)  txF ,  деп алсақ, онда қарастырып отырған 

көлемде уақыт бірлігінде жылу саны бөлінеді      (F>0) немесе сіңіріледі (F<0): 

                           
V

x

x

dxtxSdVQ
2

1

,2    (4) 

(2)- (4) өрнектерін (1) теңдеуіне қоя отырып, 

                           































2

1

0,

x

x

dxtx
x

u
k

xt
S


   (5) 

теңдеуін аламыз.     Цилиндр табанының 1х  және 2х  координаталарын кез келген етіп 

таңдағандықтан (5)  теңдеуіндегі  интеграл нольге тең болуы тек интеграл астындағы 

функция нольге тең болған жағдайда ғана мүмкін. 

   Ендеше, сипатталып отырған жылу берілу процесі локальды түрде, яғни кеңістіктің 

әр нүктесінде, келесі дифференциалдық қатынас түрінде орындалады: 

                    tx
x

u
k

xt
,





















                                                    (6) 

Қарастырып отырған сығылмайтын ортадағы ішкі энергияның көлемдік тығыздығы 

 u   температурадан тәуелді екенін көреміз, ал с
du

~


туындысы материалдың 

рсс ~
көлемдік жылу сыйымдылықты  анықтайды.Сондықтан 
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u
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ut 
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Ендеше (6) өрнегінен келесі дифференциалдық теңдеуді аламыз 

                  tx
x

u
u

xt

u
pc ,





















                                                        (7) 

Біртекті материал үшін температурадан тәуелсіз р, с және к жылуфизикалық 

сипаттамаларымен (6.7) теңдеуін мына түрде жазуға болады: 

                     tx
x

u
a

t

u
,

2

2
2 








                     (8) 

   мұндағы рскa /2   - материалдың  температураөткізгіш коэффициентті деп 

аталатын тұрақты;    tx
pc

txf ,
1

,  . 

     (7) және (8) теңдеулері дербес туындылы параболалық типтегі дифференциалды 

теңдеу болып табылады. Олар бірөлшемді температуралық өрісті біртекті емес және біртекті   

денелердегі жылу берілу процесін сипаттайтын математикалық модельге негіз болады. 

Осындай теңдеулерді жылуөткізгіштік теңдеулері деп атаймыз. 

   Ескерту 1. Егер бүйір беті жылу өткізбейтін болса, көлденең қимасының ауданы 

жеткілікті аз болса және  осьтік координатадан ғана тәуелі деп санай отырып, қима бойынша 

температураның таралуын елемеуге болса, онда (7)  және (8) теңдеулері  біртекті емес және 

біртекті  материалдан орындалған тұрақты көлденең қималы стерженьнің температуралық 

өрісінің эволюциясын сипаттайды.   

Диффузиялық  типті  физикалық процестер 

 Сонымен қатар, (7)  және (8) теңдеулері  жылуөткізгіштік процесін ғана емес, 

басқа да диффузиялық  типті  физикалық процестерді сипаттайды. Атап айтсақ, олардың 

қатарына келесілер жатады. 

  1. Массаның тасымалының диффузиялық процесі. Бұл  процесте  txu ,  

функциясы жылжымайтын ортадағы диффундерленген заттардың көлемдік 

концентрациясының станционар емес өрісін сипаттайды, с - ұсақ тесіктілік (кеуекті) 

коэффициенті, ал  к - диффузия коэффициенті. Бұл жағдайда   параметрін бірге тең деп 

алуға болады. 

  2. Заттағы бөлшектердің (мысалы, нейтрон) диффузиясы. Осындай процесті 

сипаттағанда  txu ,  функциясы - t  уақыт мезетіндегі х координаталы орта нүктесіндегі 

бөлшектердің концентрациясы, к - бөлшектердің диффузиясының коэффициенті, ал 1с

. Мұндай процесс  үшін  жылу көздерінің меншікті қуаты   әдетте бөлшектердің 

концентрациясынан тәуелді, сонымен қатар   uuu   , мұндағы α - бөлшектердің 

кәбею коэффициенті, ал β - сіңіру коэффициенті. 

  3. Өткізетін токпен салыстырғанда ауытқу токты елемеуге болатын өткізуші 

ортадағы магнит өрістің өткізгіштігі (диффузиясы). Бұл процесс үшін   txu ,  - магнит 

өрістің кернеулігі, 

  1

0

2 
 а , 

σ - материалдың меншікті электрөткізгіштігі, μ - оның магнитті өткізгіштігі, 0  - СИ 

жүйесіндегі магниттік тұрақтысы . 

 Бастапқы және шекаралық шарттар 
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Жылуөткізгіштік  теңдеуінің  көмегімен денедегі температуралық өрістің 

эволюциясын сипаттау үшін бастапқы уақыт мезетіндегі   температураңың үлестірілуін білу 

қажет, яғни бастапқы шартты қою қажет. Қарастырып отырған бірөлшемді процесс үшін 

бастапқы шарт 

                       xxxu 0,0,                                              (9) 

белгілі  x  тәуелділігі түрінде беріледі. 

   Осыдан басқа S денесінің бетіндегі жылулық жағдайын білу қажет, яғни кез келген 

уақыт мезетіндегі дене бетінің барлық нүктесінде шекаралық шарттар қою қажет. 

Бірөлшемді процесте сәйкес шекаралық шарттар 0х    және 1х            қатпарларының 

шекаралық беттерінде қойылады. 

   Шекаралық шарттар жылуөткізгіштік есептерінде әртүрлі тәсілдермен берілуі 

мүмкін. 

    1. Бірінші ретті шекаралық шарт, егер дене  бетінің әр нүктесінде температура 

берілсе, яғни 

                     .0,,,|  tSptPu s                                  (10) 

Мұнда  tx,  - S бетінің Р нүктесі мен t  уақытындағы белгілі функциясы. 

   2. Екінші ретті шекаралық шарт, егер дененің S бетіне nqqn


  жылу ағынын 

қойғанда, мұндағы q -жылу ағынының тығыздық векторы, ал n  - S бетіне сыртқы бірлік 

нормалі. Фурье заңы бойынша 

                                 
n

u
knugradkqn















 

  Ендеше, екнші реттік шекаралық шарт S бетіне температураның нормаль туындысын 

қояды және ол мына түрде жазылуы мүмкін: 

                         .0,,, 



tSPtP

n

u
                           (11) 

 мұндағы    kqtP n /,   - белгілі функция. Бет жылу өткізбейтін жағдайда 

  0,  tP  және S барлық бетінде 0




n

u
 біртекті шартқа ие боламыз. 

  3. Үшінші ретті шекаралық шарт  Ньютон заңы бойынша температурасы  tpu ,*
 

қоршаған сыртқы ортамен конвективті жылу алмасуы сәйкес келетін  дене бетіндегі 

жылулық режимді сипаттайды. Ньютон заңы бойынша дененің шекарасындағы жылу 

ағымының тығыздығы  дене мен қоршаған орта температураларының айырмасына тура 

пропорционал, яғни  

                               *uunqq Tn 


  

   Жылу алмасу (жылу беру) коэффиценті T  ортаның қасиетіне, ал жалпы жағдайда 

 *uu   температураларының  айырмасына да тәуелді. Алайда, есептердің көбінде T  

коэффицентін температурадан тәуелсіз және дененің барлық бетінде бірқалыпты тұрақты 

деп санаймыз. 

   Сонымен, үшінші реттік шекаралық шарт  дене бетінің кез келген нүктесіндегі и 

температурасы мен оның 
n

u




 нормаль туындысының арасындағы байланысты көрсетеді: 
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                  0,,,* 



tSPtPhuhu

n

u
,                      (12) 

мұндағы  kh T / . 

   Ескерту 2. Бірінші, екінші және үшінші ретті шарттарды жалпыланған шеаралық 

шарт түрінде біріктіруге болады. 

           0,,, 



tSPtPu

n

u
 ,                             (13) 

мұндағы α мен β - кейбір тұрақтылар;  tP,  - дене бетінде берілген функция. 

    (13) шартында 1,0   ,  ал 

   tPtP ,,    

 деп алып  (6.10)  бірінші ретті шартын аламыз. Егер  0,1   , ал 

   tPtP ,,     болса, онда (6.13) шарты екінші ретті (6.11) шартына ауысады. Соңында 

h  ,1 ,  ал 

   tPhutP ,, *  

болса, (12) үшінші ретті шекаралық шартын аламыз. 

   4. Сызықты емес шекаралық шарт. Егер дене бетінен энергияны әкету механизмінің 

негізгісі  сәулелену болып табылса, онда Стефан-Больцман заңы бойынша 

              .0,,4

00 



 tSPu

n

u
k                                     (14) 

Мұнда 0  - жалпы жағдайда температурадан тәуелді материалдың қаралығының 

көрсеткіші; 0  - Стефан-Больцман тұрақтысы. 

    5. Екі дененің байланысының беткі қабаттары мен көпқатпарлы денелердегі 

температуралық өрісті сипаттау барысында түйіндестірудің шекаралық шарттарды, немесе, 

кейде төртінші ретті шекаралық шарт деп атайтын  шарттарды қолданылады. 

     Идеал жылулық байланыс үшін мына шарттар 

  

   

,0,,

;0,,,,

2
2

1
1

21













tP
n

u
k

n

u
k

tPtPutPu

                       (15) 

Температура мен және   байланыс бетіндегі жылу ағынының теңдігін көрсетеді. 

    Денелердің байланыс бетіндегі R  термиялық кедергісі мен идеал емес жылу 

байланысы үшін жылу ағынының теңдігі орын алады, алайда оларға пропорционал 

денелердің температураларының айырмасы пайда болады, яғни келесі шарт орындалады: 

  0,,
1 2

2
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,                       (16) 

мұндағы  



n  - бірінші дененің   байланыс  бетіне қатысты сыртқы нормалі. 

Тұрақты коэффициентті 

vvvav xxxt   2
 

теңдеуі  

uev tx   , 2

2

2 4
,

2 aa
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ауыстыруы арқылы  

                                                .                                      (17) 

түріне келтіріледі. 

Теорема (максималдық мән принципі). Тұйық  

 
облысында анықталған және үзіліссіз  функциясы  

 

облысының нүктелерінде (1) жылуөткізгіштік теңдеуін қанағаттандыратын болса, 

онда осы  функциясы бастапқы мезетте  немесе 0х , немесе lх   шекаралық 

нүктелерінде максималдық және минималдық мәндерге жетеді. 

Теореманың физикалық мағынасы: егер температура шекарада және бастапқы мезетте 

қандайда бір М мәнінен аспайтын болса, онда дененің ішінде шығу көздерінің жоқтығынан 

температура құрылмайды. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУЛЕР ЖӘНЕ СЫЗЫҚТАЛҒАН ТЕҢДЕУІНІҢ 

ШЕШІУ ӘДІСТЕРІ 

 

Балтабаева Г.Қ., Рысбай Б., Дунбаева А.  

Халықаралық Тараз  инновациялық институты 

 

Аңдатпа. Мақалада дифференциалдық теңдеулер және сызықталған теңдеуінің 

шешілуі әдіс – тәсілдері қарастырылған. 

Аннотация. В статье рассмотрены дифференциальные уравнения и методы решения в 

линейном уравнения. 

Annotation. The article discusses differential equations and methods of solving the equation 

in a linear way. 
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Түйінді сөздер: Дифференциалдық теңдеулер,  Коши-Буняковский теңсіздігі, 

априорлы бағалау. 

Ключевые слова: Дифференциальные уравнения, неравенство Коши-Буняковского, 

априорная оценка.  

Keywords. Differential equations,  Cauchy-Bunyakovsky inequality, a priori estimation. 

 

«Жекелеген толқын» термині пайда болған 19 ғасырдың басынан, одан кейін оны 

сипаттайтын Кортевег-де Фриз теңдеуінің құрылуы арасында 1 ғасырдай уақыт бар. Ал, 20 

ғасырдың 60-шы жылдары американдық ғалымдардың бұл теңдеуге қызығушылық танытып, 

қайта зерттеп, «солитон» терминін енгізуі арасында тағы да 1 ғасырдай уақыт өткен. Басында 

ғалымдар тарапынан ешбір қызығушылық танытпай, кейінге қалдырылған Кортевег-де Фриз 

теңдеуі көрнекті голландиялық математик Д.Кортевегтің ең маңызды еңбегі болып танылды. 

Қазіргі кезде бұл теңдеуін және оның шешімдерін (солитондар)   ғалымдар үлкен 

қызығушылықпен зерттеуде[1].  

Ұсынылып отырған жұмыста жоғарыда аталған теңдеуінің сызықталған жағдайы 

қарастырамыз[2] 
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Қарастырылып отырған теңдеу үшін шешімнің бар болуы мен жалғыз болуы 

мәселелері зерттейміз.  

Сонымен қатар осындай теңдеу базасындағы [3]. 

 

𝐿𝑢 =
𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑅2(𝑦)

𝜕3𝑢

𝜕𝑥3
+ 𝑅1(𝑦)

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑅0(𝑦) 

 

дифференциалдық оператор үшін коэффициенттеріне қойылған белгілі бір шарттар негізінде 

априорлы бағалау алынады.  

у айнымалысы бойынша финитті және  𝑢𝑥
(𝑖)(𝜋, 𝑦), 𝑖 = 0, 1, 2шартын қанағаттандыратын 

ақырсыз дифференциалданатын функциялардан құралған  𝐶0,𝜋
∞ (Ω̅)(Ω̅ = {−𝜋 ≤ 𝑥 ≤ 𝜋,−∞ <

𝑦 < ∞}) жиынында анықталған келесі дифференциалдық операторды қарастырайық[4,5]. 

 

𝐿𝑢 =
𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑅2(𝑦)

𝜕3𝑢

𝜕𝑥3
+ 𝑅1(𝑦)

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑅0(𝑦)    (3.9)   

және 

𝑢𝑥
(𝑖)(−𝜋, 𝑦) = 𝑢𝑥

(𝑖)(𝜋, 𝑦), 𝑖 = 0, 1, 2,−∞ < 𝑦 < ∞  (3.10) 

 

Айталық оператордың коэффициенттері үшін төмендегі шарт орындалсын: 

𝑖) 𝑅0(𝑦) ≥ 𝛿0, 𝑅1(𝑦) ≥ 0,−𝑅2(𝑦) ≥ 𝛿 > 0– үзіліссіз, шенелмеген функциялар. 

Lоператоры 𝐿2(Ω) кеңістігінде тұйықталады. 

Теорема3.5.Айталық 𝑖)  шарты орындалсын және 𝜆 ≥ 0  болсын. Онда барлық 𝑢 ∈
𝐷(𝐿)үшін 

‖(𝐿 + 𝜆𝐸)𝑢‖2 ≥ 𝛿0‖𝑢‖2 
 

Дәлелдеуі. Барлық   𝑢 ∈ 𝐶0,𝜋
∞ (Ω̅) үшін төмендегі скаляр көбейтіндіні қарастырайық 

 

< (𝐿 + 𝜆𝐸)𝑢, 𝑢 >= ∫ (𝑅2(𝑦)
𝜕3𝑢

𝜕𝑥3
+ 𝑅1(𝑦)

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑅0(𝑦)𝑢)𝑢𝑑𝑥𝑑𝑦Ω

 (3.11) 
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Бұдан бөліктеп интегралдау әдісін қолдана отырып, келесі қатынастарды аламыз [6]. 
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Ω
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Бұдан 

2∫
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Бұдан 

 

∫𝑅2(𝑦)
𝜕3𝑢

𝜕𝑥3
𝑢𝑑𝑥𝑑𝑦 = 0.

Ω

 

 

Енді  𝐽1 = 0, 𝐽2 = 0, 𝐽3 = 0 болатындығын ескере отырып, (3.11) теңдігінен төмендегіні 

аламыз 

 

< (𝐿 ∈ 𝜆𝐸)𝑢, 𝑢 >= ∫ 𝑅0(𝑦)Ω
|𝑢|2𝑑𝑥𝑑𝑦 ≥ 𝛿0‖𝑢‖2

2. 

 

Осы жерде Коши-Буняковский теңсіздігін қоданып, келесі теңсіздікті аламыз  

 

‖(𝐿 ∈ 𝜆𝐸)𝑢‖2 ≥ 𝛿0‖𝑢‖2барлық𝑢 ∈ 𝐶0,𝜋
∞ (Ω̅). 

 

Норманың үзіліссіздігі қасиеті бойынша соңғы теңсіздік барлық 𝑢 ∈ 𝐷(𝐿)  үшін орынды 

болады. 

Теорема3.5 дәлелденді. 
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Сызықты емес толқындар мен солитондарға қатысты зерттеулерді физиктер мен 

математиктер қазіргі уақытта қарқынды жүргізуде. Алынған нәтижелер болашақта физика 

мен техникада кең қолданысқа ие болуы мүмкін. 
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ӘОЖ 37.013:004 

 

БІЛІМ САЛАСЫН ЦИФРЛАНДЫРУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Қалақбасова Н.Б. 

М.Х.Дулати атындағы ТарӨУ, «Ұстаз» институты,Тараз қ. 

 

Аңдатпа. Мақалада Қазақстанның білім беру саласын цифрландыру арқылы ел  

экономикасының барлық саласында цифрлық технологияларды қолдану жағдайы 

қарастырылған. Болашақ педагогтарды даярлауда цифрлық технологиялар негізінде 

оқытылатын педагогикалық технологияларды оқыту мәселелері туралы айтылады. 

Түйінді сөздер: цифрландыру,цифрлық жүйе, цифрлық технология, IT-технология, IT-

генетика, IT-медицина, агроинформатика. 

Аннотация. В статье рассматривается ситуация с применением цифровых технологий 

во всех отраслях экономики страны посредством цифровизации сферы образования 

Казахстана. В подготовке будущих педагогов речь идет о вопросах обучения педагогическим 

технологиям, преподаваемым на основе цифровых технологий. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая система, цифровые технологии, IT-

технологии, IT-генетика, IT-медицина, агроинформатика. 

Annotation. The article examines the situation with the use of digital technologies in all 

sectors of the country's economy through the digitalization of the education sector in Kazakhstan. In 

the training of future teachers, we are talking about the issues of teaching pedagogical technologies 

taught on the basis of digital technologies. 

Keywords: digitalization, digital system, digital technologies, IT technologies, IT genetics, 

IT medicine, agroinformatics. 

 

2017 жылы қабылданған «Цифрлы Қазақстан» атты Мемлекеттік бағдарлама бұл – 

еліміздің әрбір азаматының цифрлық технологияларды қолдану арқылы, өзінің өмір сүру 

деңгейін көтеруге бағытталған ең маңызды кешенді бағдарлама. 

Қазақстан Республикасы  экономикасының қарқынды дамуы мен халықтың әл- 

ауқатының жақсаруы, сондай-ақ экономиканың жаңа траекторияға – цифрлық экономикаға 

бастау алуы, осы Бағдарламаның негізгі мақсаты болып табылады. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%B3,_%D0%94%D1%8C%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5_%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B7,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://dx.doi.org/10.1080/14786449508620739
https://dx.doi.org/10.1080/14786449508620739
https://ru.wikipedia.org/wiki/Philosophical_Magazine
https://books.google.ru/books?id=F54-PgAACAAJ
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Мемлекеттегі цифрландыру деңгейі мен оның азаматтарының мұндай технологиялар 

туралы сауаттылық көрсеткіші елдің әлемдік аренадағы бәсекелік қабілетін, халықтың 

әл-ауқатын айқындайтын факторлардың қатарына енді.Осыған байланысты, цифрлық жүйе 

мен сауаттылықты дамыту барлық қоғамдар үшін өзекті мәселелердің біріне айналды. 

Цифрландыру дегеніміз- бұл өміріміздің барлық саласында:өнеркәсіпте, экономикада, 

білім беруде,мәдениетте, халыққа қызмет көрсету орындарында жаппай цифрлық 

технологияларды қолдану.  

Қазіргі отандық білімнің қарқынды дамуы - орта білім жүйесінде ақпараттандыру, 

білімді басқару үдерісін автоматтандыру, IT-мамандарын дайындау тәрізді үш негізгі 

мәселеге байланысты. 

Бүгінгі ғылым мен технология  қарқынды дамыған заманда, өндірістің барлық 

салаларында цифрлық технологияны жетік меңгерген тұлғалар шақырылады. Сондықтан, 

бұл  мәселелерді шешу үшін білім беру жүйесін жаңа форматта, цифрлық технологияларды 

қолдану жолымен дамыту маңызды. Білім беру ұйымдарын жаппай цифрландырудың 

маңызы болашақ ұрпақтың кез келген салада ақпараттық сауаттылығын арттырып, 

шеберліктерін шыңдап, жан-жақты іскерлігін дамытып, бәсекеге қабілетті етіп, білім 

кеңістігінде өз мүмкіндіктерін тиімді пайдалануға жағдай жасайды.Сонымен қатар, бұл – 

білім сапасын арттыру, оқыту үдерісін қолжетімді ету, мұғалімдердің, оқушылардың, ата-

аналардың байланыстарын жеңілдету тұрғысынан да өзекті.Осы мақсатта білім саласын 

цифрландыру жұмыстары кең қанат жайып келеді. 

Атап айтқанда, мектепке дейінгі білім беруде балабақшаларға орналастыру-дың 

автоматтандырылған жүйесі енгізіліп, республикамыздың 14 қаласында жұмыс істеп 

тұр.Орта мектептерді жаппай компьютерлендіру бағытында, соңғы модельдегі 

техникалармен  жабдықталынып,мектептің ақпараттық-білім беру ортасы EDUS  жүйесі іске 

қосылып жұмыс атқаруда. 

Арнайы жоғарғы оқу орындарында IT-технология мамандарымен қатар, IT-генетика, 

IT-медицина, агроинформатика бағытында маман кадрлар дайындалуда. 

Сондықтан, бұл  мәселелерді шешу үшін білім беру жүйесін жаңа форматта, цифрлық 

технологияларды қолдану жолымен дамыту маңызды. Білім беру ұйымдарын жаппай 

цифрландырудың маңызы болашақ ұрпақтың кез келген салада ақпараттық сауаттылығын 

арттырып, шеберліктерін шыңдап, жан-жақты іскерлігін дамытып, бәсекеге қабілетті етіп, 

білім кеңістігінде өз мүмкіндіктерін тиімді пайдалануға жағдай жасайды.Сонымен қатар, бұл 

– білім сапасын арттыру, оқыту үдерісін қолжетімді ету, мұғалімдердің, оқушылардың, ата-

аналардың байланыстарын жеңілдету тұрғысынан да өзекті.Осы мақсатта білім саласын 

цифрландыру жұмыстары кең қанат жайып келеді. [1,2] 

Орта мектептің бастауыш сыныптарында  «Ақпараттық коммуникациялық 

технологиялар» пәні енгізілсе, орта буын оқушыларын робототехникаға баулу мақсатында 

Scratch бағдарламасы бойынша оқыту қолға алынды.Жоғарғы сынып оқушылары үшін 

оңтайлы программалау тілдері енгізілуде. 2021-2022 оқу жылында Нұр-Сұлтан қаласында 

«Арман ПВ» баспасынан Информатика пәні бойынша әр сыныпқа арналған жаңа оқулықтар 

топтамасы басылып шықты. 

Ғалым педагогтарды зерттеу нәтижелері,цифрландыру жоғары  педагогикалық білім 

орындарының алдында информатиканы оқыту курсында тек ақпараттық және 

коммуникациялық технологияларды және оның сәйкес ресурстарын оқытумен шктелмей, 

қарқынды дамып келе жатқан цифрлық технологияларды білім саласында қолданудың 

актуальдылы мәселелері бар  екендігін айқындап отыр. [3]  

Атап айтқанда: 

- студенттердің қажетті ақпарат пен білім алуына қажетті құралдардың болуы; 

- оқу материалдарын жасақтайтын құралдардың болуы; 

- оқытудың  тиімді әдістерін көрсететін құралдардың болуы; 

- жаңа ақпараттық орталарды құратын құралдардың болуы т.б. 
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Болашақ маман ретінде әрбір студент осы аталған мәселелер төңірегінде өзінің білімі 

мен біліктілігін арттыру мақсатында,өздігінен  ақпараттарды алу және оларды  түрлендіре 

білуі; цифрлық технологиялар мен гаджеттерді қолдану бойынша әдіс –тәсілдерді меңгеруі 

керек.Педагог оқу үрдісінде гаджеттермен жұмыстың тиімсіз жақтарын нақты білген 

жағдайда, ол оқушылардың аталған құрылғыны пайдалануға тиым салады.Ол үшін  студент 

цифрлық технологиялар негізінде оқытылатын педагогикалық технологияларды оқыту 

әдістерін білуі керек.Сондықтан цифрлық технологиялар жоғарғы мектеп пәндерінің 

жоспарларына енгізілуі керек.Аталған мәселелер болашақ педагогтардың кәсіби біліктілігі 

бойынша қажетті құзырлықтарын қалыптастыруда атқаратын ролі зор. [4,5] 

Қорыта айтқанда,  «Цифрлы Қазақстан»мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде Білім 

және ғылым министрлігі бірқатар маңызды жұмыстар атқаруда.Қазіргі заман талабына сай, 

еңбек нарығында бәсекеге қабілетті мамандар даярлау үшін білім беру жүйесін 

цифрландырудың өзектілігі үнемі күн тәртібінде болуы керек. 
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ЖАРТЫЛАЙ СЫЗЫҚТЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕҢДЕУДІҢ ТЕРБЕЛІМДІЛІК 

ТЕОРЕМАСЫ 
 

1Шыракбаев А.Б., 2Болатқан Нұрдынгүл. 
1Халықаралық Тараз инновациялық институты, 

2Халықаралық Тараз инновациялық институты 2-курс магистрант 

 

Дифференциалдық теңдеулерді зерттеудің әдісінің бірі Риккати техникасы. Яғни, 

Тиряки  өз еңбектерінде Риккати техникасын қолдана отырып, сызықты емес 

дифференциалдық теңдеулердің тербелімділік белгілерін алды.  Осы нәтижелерді мен 

жартылай сызықты дифференциалдық теңдеулердің  тебелімділігін зерттеуге пайдаландым. 

 

(𝑟(𝑡)|𝑢′(𝑡)|𝛼−1𝑢′(𝑡))′ + 𝑝(𝑡)|𝑢(𝑡)|𝛼−1𝑢(𝑡) = 0                   (1) 
 

https://iac.kz/ru/project/nobd
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Дифференциалдық теңдеуін қарастырайық. Келесі шарттарды қанағаттандырсын 

делік. 

 

(1)  𝛼 > 0, оң болсын. 

(2)  𝑟 ∈ 𝐶 ([𝑡0,∞)), 𝑟(𝑡) > 0, 𝑅(𝑡) = ∫ 𝑟−
1

𝛼
𝑡

𝑡0
(𝑠)𝑑𝑠 → ∞, 𝑡 → ∞, 

(3)  𝑝 ∈ 𝐶 ([𝑡0, ∞)), 𝑝(𝑡) > 0, 

(4)  𝜏(𝑡) = 𝑡 ∈ 𝐶1([𝑡0, ∞)), 𝑞(𝑡) ≤ 𝑡, 𝜏
′(𝑡) = 1 > 0, 𝜏(𝑡) → ∞, 𝑡 → ∞, 

(5)  𝑢𝑓(𝑢) = 𝑢|𝑢|𝛼−1𝑢 = |𝑢|𝛼−1𝑢2 > 0, ∀𝑢 ≠ 0. 
 

((4), (5) шарттарын ескермеуге болады. Себебі сөзсіз орындалып тұр). 

(1) теңдеудің шешімі деп 𝑟(𝑡)|𝑢′(𝑡)|𝛼−1𝑢′(𝑡) ∈ 𝐶1([𝑇𝑢 ,∞)) шартын қанағаттандыратын  𝑢 ∈

𝐶1([𝑇𝑢 ,∞)),  𝑇𝑢 ≥ 𝑡0  функциясын аламыз. 

Теорема.    
(|𝑢(𝑡)|𝛼−1𝑢(𝑡))′

||𝑢(𝑡)|𝛼−1𝑢(𝑡)|1−1/𝛼
≥ 𝑘,    барлық 𝑥 ∈ 𝑅𝐷  болатындай  𝑘 > 0 тұрақтысы бар болсын. 

Егер 

 

lim
𝑡→∞

∫ (
1

𝑟(𝑠)
∫ 𝑝(𝑧)𝑑𝑧
∞

𝑠

)
𝑡

𝑡0

1/𝛼

𝑑𝑠 = ∞                          (2) 

 

және 

 

𝑝′(𝑠) ≥ 0  және  lim
𝑡→∞

𝑠𝑢𝑝∫ {
𝑡

𝑡0

𝑝(𝑠)𝜌𝛼(𝑠) − 𝜇
𝑟(𝜏(𝑠))𝜌′ 𝜎+1(𝑠)

𝜌(𝑠)
}𝑑𝑠 = ∞         (3) 

 

болатындай  𝜌: [𝑡0, ∞) → (0,∞)   дифференциалдық функциясы бар болса, oнда (1)  теңдеу 

тербелімді, мұндағы  𝜇 ≔ (
𝛼

𝛼+1
)
𝛼+1

(
𝛼

𝑘
)
𝛼

. 

Дәлелдеуі  Кері жоримыз. 𝑢(𝑡)  (1)  теңдеудің тербелімсіз шешімі  болсын. Жалпы 

қасиеттерін жоғалтпай  𝑢(𝑡) > 0 

 

(𝑟(𝑡)|𝑢′(𝑡)|𝛼−1𝑢′(𝑡))
′
= −𝑝(𝑡)|𝑢(𝑡)|𝛼−1𝑢(𝑡) < 0 

 

𝑟(𝑡)𝑢′(𝑡)𝛼−1𝑢′(𝑡) – кемімелі. Олай болса, біз екі жағдайда 𝑢′(𝑡) > 0,              𝑢′(𝑡) < 0 

қарастырамыз. 

1) 𝑢′(𝑡) < 0 жағдайында (2) - бұл мүмкін емес. 

2) 𝑢′(𝑡) < 0     𝑡 ∈ [𝑡, ∞) кейбір   𝑡1 ≥ 𝑡0 үшін болатынын көріп отырмыз. Анықтаймыз: 

 

𝑤(𝑡) = 𝑟(𝑡)
(𝜌(𝑡)𝑢′(𝑡))

|𝑢(𝑡)|𝛼−1𝑢(𝑡)
, 𝑡 ∈ [𝑡, ∞)                          (3) 

 

Олай болса 𝑤(𝑡) > 0 .  𝑤(𝑡)  дифференциалдап және (1)  теңдеуін қолданып, 𝑟(𝑡)𝑢′ 𝛼(𝑡) 
кемімелі болғандықтан біз Риккати типтес теңсіздікті аламыз 

 

𝑤′(𝑡) ≤
𝛼𝜌′(𝑡)

𝜌(𝑡)
𝑤(𝑡) − 𝜌𝛼(𝑡)𝑝(𝑡) −

(𝑤(𝑡) )1+1/𝛼 − 𝛼(𝑢′(𝑡))𝛼−1

𝜌(𝑡)(𝑢(𝑡))𝛼
,      (4) 

 
𝑢(𝑡) шенелген болсын. Онда 𝑡 ≥ 𝑡0 үшін 𝑐2 ≤ 𝑢(𝑡) ≤ 𝑐1   болатындай  𝑐1, 𝑐2 тұрақтылары бар. 

(1) теңдеуді 𝑡 дан  ∞-ке дейін интегралдайық 
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𝑟(𝑡)𝑢′𝛼(𝑡)/𝑡
∞= −∫ 𝑝(𝑠)|𝑢(𝑠)|𝛼−1𝑢(𝑠)𝑑𝑠

∞

𝑡

 

 

𝑟(𝑡)𝑢′𝛼(𝑡) ≥ ∫ 𝑝(𝑠)|𝑢(𝑠)|𝛼−1𝑢(𝑠)𝑑𝑠
∞

𝑡

 

 

𝑢′𝛼 ≥
1

𝑟(𝑡)
∫ 𝑝(𝑠)|𝑢(𝑠)|𝛼−1𝑢(𝑠)𝑑𝑠
∞

𝑡

 

 

𝑢′ ≥ (
1

𝑟(𝑡)
∫ 𝑝(𝑠)|𝑢(𝑠)|𝛼−1𝑢(𝑠)𝑑𝑠
∞

𝑡

) 

 

𝑡0 және  𝑡 бойынша интеграл аламыз 

 

𝑢(𝑡) ≥ ∫ (
1

𝑟(𝑠)
∫ 𝑝(𝑧)|𝑢(𝑧)|𝛼−1𝑢(𝑧)𝑑𝑧
∞

𝑡

)
𝑡

𝑡0

1/𝛼

𝑑𝑠 

 

𝑓0 = min
𝑢∈[𝑐1,𝑐2]

 |𝑢(𝑠)|𝛼−1𝑢(𝑠) 

 

𝑐1 ≥ 𝑢(𝑡) ≥ ∫ (
1

𝑟(𝑠)
∫ 𝑝(𝑧)|𝑢(𝑧)|𝛼−1𝑢(𝑧)𝑑𝑧
∞

𝑡

)
𝑡

∞

1
𝛼

𝑑𝑠                  (5) 

 

Соңғы теңсіздік (2)-ге қайшы келеді. Сондықтан, жеткілікті үлкен        𝑡 үшін 𝑢(𝑡) → ∞,   𝑡 →
∞  болады. 

Енді бұл теңсіздіктің түрленетінін көреміз: 

 

𝑤′(𝑡) ≤
𝛼𝜌′(𝑡)

𝜌(𝑡)
𝑤(𝑡) − 𝜌𝛼(𝑡)𝑝(𝑡) − 𝑘

|𝑤(𝑡)|1+1/𝛼

𝜌(𝑡)
 

 

𝐴𝑥 − 𝐵𝑥1+1/𝛼 ≤
𝛼𝛼

(𝛼 + 1)𝛼+1
𝐴𝛼+1𝐵−1 

 

𝛼𝜌′(𝑡)

𝜌(𝑡)
𝑤(𝑡) −

𝑘 |𝑤(𝑡)|1+
1
𝛼

𝜌(𝑡)
≤

𝛼𝛼

(𝛼 + 1)𝛼+1
(𝛼𝜌′(𝑡))

𝛼+1

𝜌(𝑡)
(
1

𝑘
)
𝛼

 

=
𝛼𝛼

(𝛼 + 1)𝛼+1
(
𝛼

𝑘
)
𝛼 (𝜌′(𝑡))𝛼+1

𝜌(𝑡)
, 

 

𝑤′(𝑡) ≤ − {𝑝(𝑡)𝜌𝛼(𝑡) − 𝜇
𝜌′ 𝛼+1(𝑠)

𝜌(𝑠)
} 𝑑𝑠, 

 

lim𝑠𝑢𝑝𝑡→∞ алсақ, онда 𝑤(𝑡) → −∞ қарама-қайшы 𝑤(𝑡) > 0  болатын           (3) түрге келеміз. 

Теорема дәлелденді.  
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𝟒 –ЖАЛПЫЛАМАСЫНЫҢ СОЛИТОНДЫ ШЕШІМДЕРІ  

Жүнісбеков А.Б., Кенжебеков Д.У., Дунбаева А.  

Халықаралық Тараз  инновациялық институты 

 

Аңдатпа. Мақалада Ландау-Лифщиц теңдеуінің солитонды шешімдері көрсетілген. 

Аннотация. В статье показаны солитонные решения уравнения Ландауа -Лифщица. 

Annotation. The paper shows soliton solutions of the Landau-Lifschitz equation. 

Түйінді сөздер: Ландау-Лифщиц теңдеуі, Хирота әдісі, бейсызықты дербес туындылы 

теңдеу. 

Ключевые слова: Уравнение Ландау-Лифшица, метод Хироты, нелинейное частные  

производное уравнение.  

Keywords. Landau-Lifshitz equation, Hirota method, nonlinear partial differential equation. 

 
Ландау-Лифщицтің теңдеулерінде анизотропты  𝑆3

2  + 𝑆3
4   мүшесін ескергендегі 

шығатын жалпылама теңдеулеріне қатысты жұмыстардағы алынған нәтижелерді дамыта 

отырып, деформацияланатын ферромагнетиктер үшін бірқатар магнон-фононды жүйелер 

алынған [1,4]. Солардың біреуі мына түрде жазылады 

2𝑖𝑆𝑡 = [𝑆, 𝑆𝑥𝑥] + (𝑢 + ∆S3 + 𝜅𝑆3
3)[𝑆, 𝜎3], 
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                          𝑢𝑡 𝑡  = 𝑢𝑥𝑥  −  𝜆𝑆3𝑥𝑥 , 

мұндағы  𝑆 = (
𝑆3    𝑆

−

𝑆+ − 𝑆3
) , 𝜎3 = (

1       0
0   − 1

), 

𝑆± = 𝑆1 ± 𝑖𝑆2,     𝛥 , κ , 𝜆 – тұрақты сандар, сонымен бірге 

𝑆+𝑆− + 𝑆3
2 = 1. 

Бұл модель [1,2,5] жұмыстарда қарастырылған қарастырылған M11 моделінің 

гейзенбергтік емес жалпыламасы болып табылады, және одан айырмашылығы  𝜅𝑆3
3[𝑆, 𝜎3] 

мүшесінің болуында.  

Солитонды шешімдерін тұрғызу үшін Хирота әдісін пайдаланамыз. Бір солитонды 

шешімдерін алуға болатын, бұл теңдеулер жүйесінің үшсызықты түрі төмендегі 

түрлендірулерінен кейін алынады[3,4] 

𝑆+ =
2𝑔𝑓∗

𝑓𝑓∗ + 𝑔𝑔∗
𝑒𝑖𝜔∙𝑡,           𝑆3 =

𝑓𝑓∗ − 𝑔𝑔∗

𝑓𝑓∗ + 𝑔𝑔∗
 , 

және  соңғы пайдаланылған ауыстырулар  𝑆+𝑆− + 𝑆3
2 = 1 теңдігін қанағаттандырады.  

 𝑔, 𝑓   функциялары 𝑥, 𝑡  - айнымалыларының келесі бірігулерінен ғана тәуелді болады деп 

есептейміз  𝑥, 𝑡:  𝑥 − 𝑣𝑡,      𝑣, 𝜔 −  𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Осылай болған жағдайда, екінші теңдеуді  екі рет 

интегралдап 

                                                𝑢 =
𝜆

1−𝑣2
(𝑆3 − 1),    

болатынын табамыз. 

Есептеулерді Хирота әдісі бойынша жүргіземіз. Түрленген үшсызықты форма келесі 

түрде жазылады 

f ∗(−ivDξ +𝐷𝜉
2 − ∆)𝑔 ∙ 𝑓 + 𝑔∗𝐷𝜉

2𝑔 ∙ 𝑔 = 0,  

g ∗(−ivDξ + 𝐷𝜉
2 +ω ∆)𝑔 ∙ 𝑓 − 𝑓∗ 𝐷𝜉  𝑓 ∙ 𝑓 = 0.  

Бұл жүйенің шешімдерін қатар түрінде іздейміз 

𝑔 = 휀𝑔1 + 휀
3𝑔3 + 휀

5𝑔5 +⋯ , 

𝑓 =  1 + 휀2𝑓2 + 휀
4𝑓4  +  …  , 

мұнда  휀 – қандай да бір нақты параметр. 

Ары қарайғы есептеулерде, арасындағы алынған өрнектерді келтірмей-ақ,  (Г) 

шекаралық шарттарын қанағаттандыратын солитонды шешімдерінің құрылымын келтіреміз: 

𝑔 =  𝑒𝑥𝑝(𝑘1𝜉 + 𝜂1) 

𝑓2 =
−𝑖𝑣𝑘1 − 𝑘1

2  +  ∆ 

2(𝑘1
∗ + 𝑘1)2

exp{(𝑘1 + 𝑘1
∗)ξ + 𝜂1 + 𝜂1

∗)}. 

Сонда,  
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𝑆+ =
2𝑔𝑓∗

𝑓𝑓∗ + 𝑔𝑔∗
𝑒𝑖𝜔∙𝑡 ,           𝑆3 =

𝑓𝑓∗ − 𝑔𝑔∗

𝑓𝑓∗ + 𝑔𝑔∗
 

ауыстыруларын пайдаланып, қарастырып отырған жүйенің төмендегідей солитондық 

шешімдерін жазамыз: 

𝑆+  =  
4𝑘 𝑒𝑥𝑝 {𝑖𝑣0𝑥/2 + 𝑖(𝑘

2 − ∆ − 𝜅 − 𝑣0
2/4)𝑡 + 𝜂0}

𝐴3 2⁄ 𝑐ℎ2(𝑥 − 𝑥0 − 𝑣0𝑡)
{(𝑣0

2 + 4𝛥 + 4κ − 2𝑖𝑘𝑣0)

∙ 𝑐ℎ 𝑘(𝑥 − 𝑥0 − 𝑣0𝑡) − (4𝑘
2 − 2𝑖𝑘𝑣0) ∙ 𝑠ℎ 𝑘(𝑥 − 𝑥0 − 𝑣𝑡), 

𝑆3 = 1 −
8𝑘2

𝐴2𝑐ℎ2(𝑥 − 𝑥0 − 𝑣0𝑡)
 ,    𝑢 =

8𝑘2𝜅

𝐴2𝑐ℎ2(𝑥 − 𝑥0 − 𝑣0𝑡)
 , 

мұндағы   𝑣0 = (1 + 𝜆 𝜅⁄ )1 2⁄ ,   𝐴 = 𝑣0
2 + 4𝑘2 + 4(𝛥 + 𝜅), 𝑘 > 0,     

1 + 𝜆/𝜅 > 0. 

бейсызықты дербес туындылы теңдеулерді зерттеудің қазіргі заманғы белгілі әдістері 

қарастырылды. Бейсызықты теңдеулердің қасиеттері жайлы, олардың интегралдануы туралы 

негізгі түсініктері талқыланып, математикалық физикада маңызды кейбір бейсызықты 

модельдердің шешімдері құрылды. 
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Аннотация 

Цель данной работы создания математических моделей для решения задач 

вероятностного моделирования, интерпретация математических моделей, описывающих 

реальный процесс, представление методов решения практических задач. 
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The purpose of this work is to create mathematical models for solving probabilistic 

modeling problems, interpreting mathematical models describing a real process, and presenting 

methods for solving practical problems. 

 

Білім алушыларға бас жиын мен таңдама ұғымдарын қайталауды, мысалдар 

келтірулерін ұсынылады. Жиынды бағалауға болатын параметрлер талқыланады (орталық 

тенденция өлшемдері, шашыраңдылық өлшемдері және олардың қасиеттері). 

Математикалық статистиканың есептерінің бірі болып жиынның параметрлерін бағалау есебі 

болып табылады: 

- Ізделінді параметрді есептеу үшін бас жиынның барлық элементтерін әрқашан 

қолдануға бола ма?  

Білім алушылармен бірге бүкіл бас жиын элементтерін зерттеуге болмау себептерін 

талқылаңыз. Білім алушылар бүкіл бас жиынды зерттеудің орнына бір немесе бірнеше 

таңдаманы зерттеуге болатыны жайлы қорытындыға келеді. Осыдан кейін келесі сұрақ 

туады:  

- Сипаттамалары арқылы бүкіл бас жиын туралы ой-тұжырым жасай алатындай 

таңдама қандай шарттарды қанағаттандыру қажет?  

Бас жиынды таңдама арқылы бағалау үшін оның репрезентативті болуы жеткіліксіз 

екенін түсіндіріледі. Сөйтіп, нүктелік және интервалдық бағаны ажыратады. Интервалдық 

баға жайлы келесі тақырыпта сөз қозғалады. Нүктелік баға берілген жиынға бағаланған 

параметрдің нақты мәнін көрсетеді. Берілген бас жиын үшін кездейсоқ тәсілмен алынған 

әртүрлі таңдамаларды қарастыруға болады, сөйтіп, таңдалған сипаттамалар өз алдында 

кездейсоқ шамаларды білдіреді. Мысалы, бас жиынның математикалық күтімінің бағасы 

ретінде таңдаманың орта мәні, медианасы, квартильдердің жартылай қосындысы, шеткі 

элементтерінің жартылай қосындысы. Бағалаудың алуан түрлілігінен, олардың ішінен 

қандай да бір шарттарды қанағаттандыратын ең тиімдісін таңдап алу сұрағы алдымызға 

қойылады. Бағалаудың негізгі қасиеттерінің бірі болып ығыспағандық табылады.   

Анықтама:  Бас жиынның қандай да бір параметрінің статистикалық бағалауын 

ығыспаған деп атайды, егер оның математикалық күтімі таңдаманың көлемі қандай 

болғанына қарамастан бағаланатын параметрге тең болса. 

Егер бағалау функциясының математикалық күтімі бас жиынның қандай да бір 

параметріне тең болса, онда ондай бағалау функцияны бас жиынның осы параметрінің 

ығыспаған бағасы деп атайды. Әйтпесе, оны ығысқан баға деп атайды. 

- Егер бас жиынның ізделінді параметрін θ  арқылы белгілеп, ал таңдаманың 

сипаттамасын (статистикалық бағалауын)   десек, онда қандай теңдіктер арқылы ығыспаған 

бағаның теңдігін жазуға болар еді?  

  Жауап:  E    немесе   0E     

- Статистикалық баға кездейсоқ шама болатынын қалай түсіндіресіз? Осы кездейсоқ 

шаманың математикалық күтімін қалай табуға болады?  

Келесі мысал қарастырылады, мұнда таңдаманың орта мәні мен дисперсиясының 

ығыспағандығын зерттеуге болады.  

Мысал: Дұрыс бір немесе бірнеше ойын сүйектерін лақтырудан алынған 

таңдамаларды қарастырайық. Көлемі 1 болатын таңдаманы алу үшін бір сүйекті, көлемі 2 

болу үшін екі сүйекті немесе екі рет және т.с.с. лақтыру керек.   

Х кездейсоқ шамасы – сүйекте түсетін мәндердің арифметикалық ортасы.  

1, 2 және 3 таңдамалары үшін кездейсоқ шаманың математикалық күтімі мен 

дисперсиясын табайық.  

1) Көлемі 1 болатын таңдаманы қарастырайық. Кездейсоқ шаманың үлестірім заңын 

құрайық: 
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Х 1 2 3 4 5 6 

Р(Х) 
1

6
 

1

6
 

1

6
 

1

6
 

1

6
 

1

6
 

 
1

3
2

E X   . 

 
2

2 2 2 2 2 2 21 1 1 1 1 1 1 35
1 2 3 4 5 6 3

6 6 6 6 6 6 2 12
Var X

 
               

 
 

2) Көлемі 2 болатын таңдаманы қарастырайық. 

 2X X деп екі сүйекті лақтырудан түскен ұпайлардың арифметикалық ортасын алайық.   

Білім алушылармен неліктен  2X  кездейсоқ шама болатынын талқылаңыз. Білім 

алушыларды өз бетімен осы кездейсоқ шаманың мәндерін жазуды ұсыныңыз. Олар оны 

кесте түрінде жазып толтыра алады: 

 1 2 3 4 5 6 

1 1 
1

1
2

 2 
1

2
2

 3 
1

3
2

 

2 
1

1
2

 2 
1

2
2

 3 
1

3
2

 4 

3 2 
1

2
2

 3 
1

3
2

 4 
1

4
2

 

4 
1

2
2

 3 
1

3
2

 4 
1

4
2

 5 

5 3 
1

3
2

 4 
1

4
2

 5 
1

5
2

 

6 
1

3
2

 4 
1

4
2

 5 
1

5
2

 6 

 

Кесте бойынша білім алушылар өз бетімен үлестірім заңдылығын құра алады: 

Х 1 
1

1
2

 2 

1
2

2 
3 

1
3

2
 4 

1
4

2 
5 

1
5

2 
6 

Р(Х) 

1

36 

2

36
 

3

36
 

4

36
 

5

36
 

6

36
 

5

36
 

4

36
 

3

36
 

2

36
 

1

36
 

 

 
1 1 2 3 1 4 5 1 6 5

1 1 2 2 3 3 4
36 2 36 36 2 36 36 2 36 36

E X                 

1 4 3 1 2 1 1
4 5 5 6 3

2 36 36 2 36 36 2
           

 
2 2 2

2 2 21 1 2 3 1 4 5 1 6
1 1 2 2 3 3

36 2 36 36 2 36 36 2 36
Var X

     
                 

       
2 2 2

2 2 25 1 4 3 1 2 1 1 35
4 4 5 5 6 3

36 2 36 36 2 36 36 2 24

     
                

     
 

    2E X E X    және     
21

2
2 2

Var X Var X


   екенін байқауға болады. 

Таңдама көлемі 3 
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Мүмкін енді таңдаманың көлемі 3-ке тең болған жағдайда  M(X̅(3)  және Д(X̅(3) 
мәндерін μ  және σ2  арқылы өрнектей аларсыз. Бұл ойын сүйегін 3 рет лақтыруына 

эквивалент. 

X̅(3) – ойын сүйегін 3 рет лақтырғандағы ұпайлардың орташа мәнін білдірсін. 

X1, X2 және X3 – сүйекті бірінші, екінші және үшінші рет лақтырғандағы ұпай саны болсын. 

Онда 3 рет лақтырғандағы таңдау ортасы:  

X̅(3) =
1

3
(X1 + X2 + X3). 

X1, X2 және X3 – кздейсоқ шамалар болғандықтан,  X̅(3)-те кездейсоқ шама.  

X̅(3) кездейсоқ шамасының мүмкін болған мәндерінің бірі – 2
1

3
. 

2
1

3
 – орташа мән болатындай комбинациялар саны төртеу. Олар: (1,1,5), (1,2,4), (1,3,3) и 

(2,2,3). 

(1,1,5) комбинациясы осы 3 түрлі варианттардың кез-келгені болуы мүмкін: (1,1,5), 

(1,5,1), (5,1,1);  

сол сияқты (1,2,4) комбинациясы осы 6 түрлі варианттарда кездесуі мүмкін: (1,2,4), (1,4,2), 

(2,1,4), (2,4,1), (4,1,2), (4,2,1);  

(1,3,3) комбинациясы 3 түрлі варианттарда кездесуі мүмкін: (1,3,3), (3,1,3), (3,3.1); 

және (2.2,3) комбинациясы 3 түрлі варианттарда кездесуі мүмкін: (2,2,3), (2.3,2), (3,2.2). 

Сондықтан: P (X̅(3) = 2
1

3
) =

3

216
+

6

216
+

3

216
+

3

216
=

15

216
 

Барлық (x1, x2, x3) – үштіктерді қарастыра отырып, олардың орташа мәндерінің мүмкін 

болған 16 мәні бар екенін аныңтаймыз және X̅(3) кездейсоқ шамасының үлестірімдік заңын 

ала аламыз. Бұл үлестірім заңы келесі кестеде көрсетілген.  Бұл сүйекті 3 рет лақтырғандағы 

таңдамалардың таңдау ортасының мәнінің үлестірімі. 

x - мәні P(X̅(3) = x) x - мәні P(X̅(3) = x) 
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Үлестірім симметриялы болғандықтан, X̅(3)  кездейсоқ шамасының математикалық 

күтімі 3
1

2
 –ға тең, яғниь M(X̅(3)) = μ. 

X̅(3) кездейсоқ шама дисперсиясы былай анықталады: 

D(Х̅(3)) = 12 ∙
1

216
+ (1

1

3
)
2

∙
3

216
+ (1

2

3
)
2

∙
6

216
+⋯+ 62 ∙

1

216
− (3

1

2
)
2

= 

= (1 +
16

9
∙ 3 +

25

9
∙ 6 +⋯+ 36) ∙

1

216
− (3

1

2
)
2

=
35

36
 

Осылайша, D(X̅(3)) =
1

3
σ2 

Көлемі 3 болатын таңдама үшін келесідей нәтижелер алуға болады:  

    3E X E X    және     
235 1

3
36 3 3

Var X Var X


   . 

Алынған нәтижелерді талқылап, Білім алушыларды көлемі 4 болатын таңдаманың 

математикалық күтімі мен дисперсиясы қандай болатыны туралы болжам жасауларын 

сұраңыз. Көлемі n болатын таңдама жайлы жалпы қорытынды жасалынады [1], [2]:   

  E X n   және   
2

Var X n
n


 . 
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Алынған формулаларды дәлелдеуге болады, ол үшін математикалық күтім мен 

дисперсияның қасиеттері қолданылады.  

      1 2 3
1 2

... 1 1nX X X X
E X n E E X E X

n n n

    
    

 
 

   3

1 1 1 1 1 1 1
... ...nE X E X n

n n n n n n n
                ; 

    1 2 3
1 2 32

... 1
...n

n

X X X X
Var X n Var Var X X X X

n n

    
       

 
 

       1 2 32 2 2 2

1 1 1 1
... nVar X Var X Var X Var X

n n n n
        

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1
... n

n n n n n n
              . 

 

Егер кездейсоқ таңдама X кездейсоқ шамасын n рет бақылауынан тұратын болса, 

және осы таңдаманың таңдау ортасы – X̅ кездейсоқ шамасы болса, онда [3], [4]: M(X̅) = μ 

және D(X̅) =
σ2

n
 , мұнда  μ = M(X) және σ2 = D(X).  

Мысал. Бір лақтырғанда ЕЛТАҢБА түсу ықтималдығы 
2

3
-ке тең болатын дұрыс емес 

монета 20 рет тасталды. Осы 20 рет лақтырғанда ЕЛТАҢБАлар санының орташа мәнін X̅ деп 

белгілейік. M(X̅) және D(X̅) есептеңіз. 

Шешімі: X кездейсоқ шамасы осы дұрыс емес монетаны бір рет лақтырғанда 

ЕЛТАҢБА саны болсын. Х кездейсоқ шамасының үлестірім заңы келесі кестеде көрсетілген. 

 

х мәні 0 1 
P(X=x) 
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Математикалық күтім: μ = M(X) = 0 ∙
1

3
+ 1 ∙

2

3
=

2

3
 , және  

Дисперсия:  

σ2 = D(X) = 02 ∙
1

3
+ 12 ∙

2

3
− (

2

3
)
2

=
2

9
 . 

Таңдау ортасының математикалық күтімі мен дисперсиясының формулаларын қолданып: 

M(X̅(20)) = μ =
2

3
 

және  

D(X̅(20)) =
σ2

20
=
1

20
∙
2

9
=
1

90
 

екенін көреміз. 
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Аңдатпа: Бұл мақалада пәнаралық байланыс негізінде элективті курстарда  

физикалық ұғымдар көмегімен геометриялық есептерді шешу қарастырылады. 

Математиканы өмірде қолдану мүмкіндіктері кең ауқымды екенін көрсетіледі.  

Аннотация: В данной статье рассматривается решение геометрических задач с 

помощью физических понятий в элективных курсах на основе межпредметной связи. 

Показано, что возможности применения математики в жизни широки. 

Abstract: This article discusses the solution of geometric problems using physical concepts 

in elective courses based on interdisciplinary communication. It is shown that the possibilities of 

applying mathematics in life are wide. 

Түйінді сөздер: пәнаралық байланыс, математика, физика, ауырлық центрі, массалар 

центрі. 

Ключевые слова: межпредметная связь, математика, физика, центр тяжести, центр 

масс. 

Keywords: interdisciplinary communication, mathematics, physics, center of gravity, center 

of mass. 

 

Қазіргі уақыт орта мектепті саралау мектеп курсында ғылымдардың интеграциясы 

мен өзара байланысы заманауи тенденцияларын жүзеге асыруға бағытталған білім берудің 

жаңа түрлерін әзірлеуді және енгізуді талап етеді. Мектепте ғылым негіздерін оқытудың 

дәстүрлі қалыптасқан пәндік жүйесі жағдайында бұл мәселені шешуде пәнаралық 

байланыстарға үлкен рөл беріледі. Табиғат туралы білім жүйесін құру, дүниенің біртұтас 

бейнесін оқыту пәндерінің мазмұнында бейнелеу жолдарын іздестіру барысында туған 

пәнаралық байланыс мәселесі Я.А.Коменскийдің, И.Г.Песталоццидің, К.Д.Ушинскийдің 

назарын аударған. 

Оқушылар мектеп курсында физика мен математиканы оқығанда вектор ұғымының 

әртүрлі түсіндірмелерімен кездеседі. Мысалы, вектор бағытталған кесінді ретінде; вектор 

бағытталған эквивалентті кесінділер класы ретінде; вектор параллель көшіру ретінде [1]. 

Осы тәсілдердің барлығында векторлық есептеулерге геометриялық көзқарасқа негізінде 

көңіл бөлінеді, «геометриялық» векторлар бойынша ғана қарастырылады, бұл вектор 

ұғымының мәнін дұрыс түсінбеуге әкеледі. 

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, пәнаралық байланыс аясында вектор 

ұғымын қалыптастыру мүмкіндігін қарастырайық. Осылайша бұл ұғымның мазмұны 

оқушылар алдағы уақытта шешуге тура келетін физикалық және математикалық 

интерпретацияларды (түсіндірмелерді) қамтиды.  

Осындай жалпы көріністі қалыптастыру үшін векторлық кеңістіктің элементі ретінде 

вектор ұғымын қолдану дұрыс. Векторлық кеңістік ұғымы қазіргі математика мен 

физиканың іргелі ұғымдарының бірі болып табылады. Мысалы, үш өлшемді векторлық 
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кеңістік аналитикалық геометрияның зерттеу объектісі болса, кез келген өлшемді векторлық 

кеңістік сызықтық алгебрада зерттеледі. Шексіз өлшемді векторлық кеңістік ұғымы қазіргі 

талдауда іргелі рөл атқарады, ал ақырлы өлшемді векторлық кеңістіктер бірнеше айнымалы 

функциялар теориясында кеңінен қолданылады. Сонымен қатар векторлық аппарат физикада 

кеңінен қолданылады. Ол классикалық және релятивистік механикада, өрістер теориясында 

қолданылады. Шексіз өлшемді векторлық кеңістік ұғымы кванттық механикада негізгі рөл 

атқарады [2]. 

Сонымен, векторлық кеңістік ұғымы кең математикада да, физикада да қолданылады. 

Сонымен қатар, ғылымның әртүрлі салаларында векторлық аппаратты қолдануда векторлық 

кеңістіктің әртүрлі интерпретациялары қолданылады. Сондықтан бұл ұғымды жалпы 

ғылыми мәдениеттің элементі деп айтуға болады.  Векторлық кеңістік ұғымын пәнаралық 

элективті курс арқылы енгізу қажеттілігі күмән тудырмайды және мәселе тек осы 

материалды мектеп оқушыларына дұрыс ұсыну әдістемесінде жатыр. Пәнаралық элективті 

курста пәніне жаңа ұғымдарды енгізу кезінде келесі әдістемелік ережелерді басшылыққа алу 

қажет: 

1. Жаңа ұғымдарды ресми түрде енгізбеу. Ресми енгізу деп біз анықтамадан басталып, 

теорияның тек математикалық жағын ғана көрсетуге дейін қысқарғанды айтамыз. 

Оқушыларды жаңа материалды қабылдауға дайындап, тұжырымдаманы еркін сипатта енгізу 

керек,  

2. Оқушылар бұрын білгендерінің табиғи жалғасы мен жалпылауын көре алатындай 

етіп физика және математика бойынша бұрын алған білімдерімен жаңа ұғымдарды 

байланыстыру. Мұндай байланыстардың болуы маңызды дидактикалық мәнге ие. 

Оқушыларды математиканы өмірде қолдану мүмкіндіктері кең ауқымды бағдарлау мәселесін 

шешу үшін, оны басқа оқу пәндерімен тығыз байланыстыру оларға математикада 

туындайтын мәселелерді шешуде физикалық ұғымдарды қолдану мысалдарын көрсеткен 

жөн. 

 Бұл жағдайда оқушыларды геометриялық есептерді шешуде физикалық ұғымдарды 

қолданумен таныстыру қызықты болады. Осыған ұқсас таза математикалық есептерді 

шешудің жолы математика ғылымының даму тарихында орын алды. Біздің дәуірімізге 

дейінгі III ғасырдағы ежелгі грек ойшылы Архимед жаңа математикалық фактілерді 

«механикалық» әдіспен рычаг принципін қолдана отырып дәлелдеган. Осы жолмен ол 

үшбұрыштың үш медианасы бір нүктеде қиылысатынын және 2:1 қатынасында бөледі деген 

теорема шығады. Архимед сонымен қатар тепе-теңдік заңдарын тең өлшемді фигуралардың 

ауданын табуға қолданды. Архимед шешкен есептер ауқымы әр түрлі. Алайда, ежелгі 

ғылымның ерекшелігіне байланысты Архимед есептерді  практикалық қолдану үшін емес, ең 

алдымен таза қызығушылықтан шешеді. Ежелгі ғылымның бұл ерекшелігі оның дамуы жаңа 

практикалық есептерді қою мен шешуді шектейтін кері байланыссыз жүруіне әкелді. Атап 

айтқанда математиканың одан әрі құлдырауының себептерінің бірі. Бұл ғылымдардың 

әртүрлі байланыстарын ескеру және дамыту қажет деген тұжырымды тағы бір рет растайды 

және олардың көрінісі ретінде пәнаралық байланыстар болуы керек екендігін көрсетеді. 

 Архимед әдістерін кейінірек көптеген адамдар қолданды. ғалымдар (Папп, Чева, 

Гюльден, Люилье және т.б.). Мысалы, грек геометрі Папп ауырлық центрі ұғымын қолдана 

отырып, кейбір денелердің беттерінің көлемі мен ауданын есептеу әдістерін білді. Бұл 

тұжырымдама кейіннен Герман Грассманның векторлық есептеулерін құруға негіз болды. 

Кейінгі уақытта геометриялық есептерді шешуде ауырлық центрін қолдануға қызығушылық 

айтарлықтай өсті. Мұны мектеп геометриясындағы векторларды зерттеу осы 

тұжырымдаманың салаларын әдістемелік дамытуды қажет ететіндігімен түсіндіруге болады. 

Көптеген ғалымдар мен әдіскерлер ауырлық центрін туралы оқытуда векторларды 

қолданудың орындылығын баса айтады. Сонымен, голландиялық ғалым Г.Фрейденталь 

былай деп жазған: «Сызықтық алгебра әдістерін қолданудың ойға қонымды бір ғана жалғыз 

саласы – ауырлық центрі туралы ілім...» [3,4]. М.Б.Балк пен В.Г.Болтянскийдің еңбектерінде 
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[5] математикалық есептерді шешу үшін массалар центрі ұғымына негізделген әдіс (мысалы, 

барицентрлік әдіс) қолданылады. 

 Пәнаралық элективті сабақтарды өткізу кезінде оқушыларды физикалық ұғымдарға 

негізделген математикалық есептерді шешу әдісімен таныстыру мүмкіндігін қарастырайық. 

Сабақтарда келесі тақырыптарды ұсынуға болады. 

1. Массалар центрінің физикалық анықтамасы. Центрдің қасиеттері. 

2. Массалар центрінің математикалық анықтамасы. Масса центрінің қасиеттерін 

дәлелдеу. 

3. Түзулердің бір нүктеден өтуіне байланысты есептерді шешу. 

4. Нүктелердің бір түзуге тиістілігін дәлелдеуге байланысты есептерді шешу. 

5. Кесінділердің қатынастарын табумен байланысты есептерді шешу. 

6. Геометрияның кейбір теоремалары. 

7. Үшбұрыштың бұрыштарының биссектрисалары туралы теоремасы. 

8. Сынақ сабағы. 

 Енді зерттеудің тұжырымдалған қосымша сабақтардың мазмұнын, әдістері мен 

түрлерін таңдау критерийлерін ескере отырып, осы материалды ұсынудың әдістемелік 

ерекшеліктеріне тоқталайық. 

 Бірінші сабақ кіріспе болып табылады, сондықтан оны әңгіме түрінде өткізген жөн, 

онда мұғалім оқушылардың физика туралы білімдерін олармен келесі мәселелерді талқылау 

кезінде белсендіреді: материалдық нүкте; екі материалдық нүктенің массалар центрі; 

материалдық нүктелер жүйесінің массалар центрі; массалар центрінің қасиеттері; 

Архимедтің үшбұрыштың медианалары туралы теоремасы. Сонымен қатар массалар 

центрінің келесі қасиеттері қолданылады: 

 1. Бірнеше материалдық нүктелерден тұратын кез-келген жүйеде массалар центрі 

болады және ол жалғыз (массалар центрінің болуы және бірегейлігі) болады. 

 2. Екі материалдық нүктенің массалар центрі осы нүктелерді қосатын кесіндіде 

жатады, материалдық нүктенің массасының оның массалар центріне дейінгі 

арақашықтығына  көбейтіндісі екі нүкте үшін де бірдей болады (Архимед ережесі).  

 3. Егер бірнеше материалдық нүктелерден тұратын жүйеде бірнеше материалдық 

нүктелер мен барлық белгіленген нүктелердің массалары олардың масса центріне ауысса, 

онда бүкіл жүйенің массалар центрінің орны өзгермейді.  

 Оқушыларға массалар центірінің қасиеттері негізделген  Архимед теоремасының 

дәлелдеуін көрсеткен жөн.  Архимед теоремасы: үшбұрыштың үш медианасы ортақ А 

нүктесінде қиылысады және  медианалардың әрқайсысы осы нүктеде төбесінен санағанда 2:1 

қатынасында бөлінеді. 

 

 
Сурет 1.  

 

 Архимед ұсынған дәлелдеу жолы:  ABC берілген үшбұрыш болсын.  AM, СР, 

ВК – оның медианалары. Үшбұрыштың төбелеріне тең массалар орналастырамыз, мысалы, 1 

граммнан. Алынған 1А, 1B, 1С үш материалдық нүктелердің жүйесі О-ның белгілі бір 
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нүктесінде (масса центрінің болуы және жалғыз болуы) белгілі бір массалар центріне ие. 

Массалар центрі қайта құру қасиетіне байланысты, егер 1B және 1С материалдық 

нүктелерінің массалары олардың массалық центріне, яғни Архимед ережесімен М нүктесіне 

ауысса, массалар центрінің орны өзгермейді, бірақ содан кейін О нүктесі тек екі 

материалдық нүктенің 2М және 1А массалар центрі болады. Демек, О∈[АМ]. Осыған ұқсас 

О∈[ВК] және О∈[СР] болатынына көз жеткіземіз. Осылайша барлық медианалардың ортақ О 

нүктесі болады. Сонымен қатар, Архимед ережесі бойынша бізде 2ОМ=1ОА немесе 

ОА:ОМ=2:1 болады. Теорема дәлелденді. 

 Әрине, геометриялық есептердің математикалық шешімдерін алу үшін механика 

ұғымдарына жүгінетін барлық тұжырымдар математикалық негізделген болуы керек. Осы 

тұрғыдан алғанда, Архимед теоремасының дұрыс деп тануға болмайды, бірақ оқушыларды 

онымен таныстырудың орындылығы Г.Лейбництің сөзімен расталады: «керемет 

жаңалықтардың шынайылығын шығу тегін, әсіресе кездейсоқ емес, ойдың күшімен білу өте 

пайдалы» [6]. Сондықтан элективті сабақтарда оқушыларды ғалым-физик, сондай-ақ ғалым-

математиктердің  ғылыми қызметін тастыру, сонымен қатар, олардың көпшілігінің ғылыми 

еңбектерімен таныстыру орынды болады. Олардың еңбектерінің екі ғылыммен де 

байланысты болғанын атап өткен жөн. 

 Енді бір нүктеден өтетін түзулер туралы есептерге тоқталамыз. Оқушыларды осындай 

есептерді шешу әдісімен таныстыруды Архимед теоремасынан бастаған жөн, ал физика 

тіліндегі дәлелдер математикалық тілдегі шешіммен салыстырылады. Материалдық нүктелер 

мен оның қасиеттерінің массалар центрі ұғымына негізделген дәлелдеуді  қарастырайық.  

 Кез-келген төртбұрыштың орта сызықтары мен оның диагоналдарының ортасынан 

қосатын кесінді бір ортақ нүктеден өтеді және ол нүктеде жартысынан бөлетінін 

дәлелдеңдер. 

 
Сурет 2.  

 

1. К, L, М, N нүктелері – бұл төртбұрыштың 

қабырғаларының ортасы, сондықтан біз ABCD 

төртбұрышының әр төбесінде бірдей массалар 

орналастырамыз (есептеудің қарапайымдылығы 

үшін оларды бір бірлікке тең деп алуға болады). 

Р– кез-келген нүкте болсын. 

 

2.1А, 1B, 1С, 1D төрт материалдық нүктелерден 

алынған жүйенің массалар центрі О арқылы 

белгілейміз, 

Р𝑂⃗⃗⃗⃗  ⃗=
1

4
(Р𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + Р𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + Р𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + Р𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗)  немесе 

 4Р𝑂⃗⃗⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗=Р𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + Р𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ + Р𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + Р𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗    

3.А және В массаларын олардың массалар 

центріне ауыстыруға болады 
2Р𝐾⃗⃗⃗⃗  ⃗ = Р𝐴⃗⃗⃗⃗  ⃗ + Р𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

4.К және М нүктелерінде массалар тең 

болғандықтан, 2К және 2М (сонымен қатар 

барлық жүйенің массалар центрі болады) 

материалдық нүктелерінің массалар центрі КМ 

кесіндісінің ортасы болады. Осылайша, О 

нүктесі орта сызықта орналасқан және оны тең 

екіге бөледі.  

2Р𝑀⃗⃗⃗⃗⃗⃗ = Р𝐶⃗⃗⃗⃗  ⃗ + Р𝐷⃗⃗⃗⃗  ⃗ 

5. К және М нүктелерінде массалар тең 2, 3, 4, 5 тармақтарынан  
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болғандықтан, онда. О – 2К және 2М 

нүктелерінің массалар центрі (бұл бүкіл жүйенің 

массалар центрі) КМ кесіндісінің ортасы 

болады. Сондықтан О нүктесі орта сызықта 

орналасқан және оны жартыға бөледі. 

2Р𝑂⃗⃗⃗⃗  ⃗ = 𝐹Р⃗⃗⃗⃗  ⃗ + Р𝑀  ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  болатыны 

шығады. О – нүктесі КМ 

кесіндісінің ортасы. 

 

 Дәл осылай О нүктесі LN және QP кесінділерінде жататындығы дәлелденеді.  Демек 

кесінділері КM, LN және PQ О ортақ нүктесінен өтеді және ононымен тең екіге бөлінеді. 

Қарастырылған есеп сонымен қатар стереометриялық түсіндірмеге ие  болғандықтан, оны 

келесі түрде қайта тұжырымдауға болады.  

 АBCD тетраэдрінің қарама-қарсы қабырғаларының ортасын қосатын кесінділер бір 

нүктеден өтіп, оны жартысына бөлетінін дәлелдеңіз (сурет, ) 3-есептің шешімін жазу 2-

есептің шешімін жазумен салыстырғанда өзгермейді, өйткені таңдалған материалдық 

нүктелер бір жазықтықта  орналасуы керек екендігі еш жерде айтылмаған. Осылайша, 

планиметриялық және стереометриялық есептерді шешудің әдістері бір-бірінен еш 

айырмашылығы жоқ. Түзулердің бір ғана нүктеден өтуіне байланысты басқа есептердің 

мысалдары 2-қосымшада келтірілген. 

 
Сурет 3. 

 

 Қарастырылған есептерді және соған ұқсас есептерді шешу барысында, оны шешуді 

жеңілдететін кейбір кезеңдерін бөліп көрсетуге болады: 

 1. Сызбадағы нүктелерді екі топқа бөлуге болады.  Бірінші топқа есепті шешу 

барысында массалардың кейбір бірліктерімен жүктелген нүктелерді жатқызамыз. 

Нүктелердің екінші тобына бірінші топтағы екі немесе үш нүктенің массалар центрінен 

тұрады. Нүктелерді топтарға бөлу кезінде массалар центрі екі материалдық нүктенің 

массалар центрі оларды қосатын кесіндіде жататанын ескеру қажет. 

 2. Массаларды бірінші топтың нүктелеріне таратамыз. Бұл ретте біз массалар 

центрінің анықтамасына сүйенеміз. Егер есепте нүктелердің басқа орналасуы берілсе, онда 

массалар сәйкесінше басқаша бөлінеді. 

 3. Бірінші топтағы нүктелер жұптарының массаларын екінші топтың сәйкес нүктесіне, 

яғни берілген материалдық нүктелердің массалар центріне ауыстырамыз.   
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ӘОЖ 517.984 

 

ЛЯПУНОВ БОЙЫНША ОРНЫҚТЫЛЫҚҚА ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ 

 

Шырақбаев А.Б. Дудар Б.Ә. 

Халықаралық Тараз инновациялық институты, Тараз, Қазақстан 

 

1-Анықтама. Егер  

 0...21  nxxx                                                    (1) 

болғанда 0KX  болғандықтан, (1) жүйенің шешімі болады. Бұдан былай (10) болғанда 

0kx  болатын жүйені ауытқитын қозғалыстын дифференциалдық теңдеулер жүйесі деп 

атайды, ал (1) нольдік шешімнің өзін ауытқымайтын қозғалыс деп атайды. 

2-Анықтама.    nktx kk ,...,2,1     Ляпунов бойынша орнықты деп аталады, 

егер кез келген 0  үшін   0  саны бар болып 

        nkttx kk ,...,2,1  00     

теңсіздіктер жиынтығынан барлық 0tt   үшін 

      nkttx kk ,...,2,1      

шығатын болса. 

3-Анықтама.    nktx kk ,...,2,1     шешімі жалпы орнықты болса, ол 

асимптотикалық түрде орнықты болады, егер 

      ;0lim 


ttx kk
t

                                                   (1*) 

Орнықтылық қасиеттері болмайтын барлық басқа шешімдер орнықсыз деп аталады. 

 

Тұрақты коэффицентті 2-ретті сызықтық теңдеулер жүйесін Ляпунов 

орнықтылыққа зерттеу 

 

Төмендегі екі сызықтық теңдеуден тұратын тұрақты коэффицентті жүйені қарастырайық 

 














;2221

1211

yaxa
dt

dy

yaxa
dt

dx

                                                    (4) 

Мұның шешімін 

 
tt eyex   21   ;                                                  (5) 

түрінде іздейік 

(5)-ті (4)-ке қойып, екі жағын 
te -ға қысқартсақ, 

 
 

  0

0

222121

212111









aa

aa
                                                (6) 

шығады. (16) жүйенің мардымсыз емес шешімдері болу үшін 
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aa

aa
                                             (7) 

болу керек. Осы сипаттаушы теңдеуден екі түбір 12  және 2  табылатыны белгілі. 

Координаттар жүйесінің бас нүктесін ерекше нүкте деп алынатыны белгілі, онымен бірге бас 

нүктені қозғалыстың тыныштық қалпы деп те атайды. 

 “Ерекше нүктелерді кластарға бөлу” мәселесінде (4) сияқты жүйенің 2-теңдеуін 1-

теңдеуге мүшелей бөлгеннен шыққан теңдеудің интегралдық қисықтарының бас нүктенің 

аймағында қалай өзгеретіні, орналасуы жөнінде егжей-тегжей айтылған еді. 

Сондықтан оларды қайталамай орнықтылықты зерттеуге бірден қолдана береміз. 

(4) жүйенің орнықтылығын зерттеу үшін мына жағдайларды қарастырамыз: 

1) 21    және 0 ,0 21    болсын дейік. Бұл жағдайда (4) жүйенің жалпы шешім 

 
tt

tt

eCeCy

eCeCx

21

21

222211

122111












                                          (8) 

болатыны белгілі. 

Мұнда 21   , CC -кез келген тұрақтылар; 

x  және y  қосылғыштардағы 01  
t

t
e


 және 02  
t

t
e


 болғандықтан, нольге 

ұмтылады. 

Демек интегралдық қисықтар траекторияның барлық нүктелерінде 0 ,0  yx  тыныштық 

қалпына (нүктесіне) жуықтайды, шүйіледі. Бұл ерекше нүкте түйін деп аталады, ал қозғалыс 

жалпы асимптотикалық түрде орнықты. (2-сызба) 

Екі траекториялар сәйкес кез келген тұрақтылар 

0 ,0 21  CC  және 0 ,0 12  CC  болғанда түзу сызықтар 

болатынын еске салайық 

2) 21    және 0 ,0 21    болсын дейік. Нүктелердің 

қозғалатын траекториясы 1) жағдайдан өзгермейді, өйткені t  

ны - t  мен ауыстырсақ 1)-жағдайды аламыз. Бірақ, нүкте 

қозғалысының бағыты қарама-қарсы болады, t  

ұмтылғанда траектория арқылы қозғалатын нүктелер бас 

нүктеден алшақтай, алыстай береді. Бұл жағдайда да түйін, 

ал 0 ,0  yx  нольдік шешімі орнықсыз болады. (3-

сызба) 

3) 0 ,0 21    (немесе 0 ,0 21   ) болса, онда 

тыныштық нүктесі немесе 0 yx  нольдік шешімі 

орнықсыз, себебі математикалық тұрғыдан (8) жалпы 

шешімінде x  және y  бір 

қосылғыштың есебінен 

t  да 

0 ,0  yx  ұмтылады да, траектория нүктелері бас 

нүктеге жақындай береді, бірақ екінші қосылғыш 

есебінен t  да  yx  ,  

ұмтылады да, бас нүктеден мейлінше алыстап 

кетеді. Бұл жағдайда геометриялық тұрғыдан 

интегралдық қисықтардың бас нүкте аймағында 

орналасуы ершік (седло) деп аталады. (4-сызба) 

        

3-сызба 

 

4-сызба 

2-сызба 
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4) (7) сипаттаушы теңдеудің түбірлері таза жорамал сандар, яғни qi2,1  болсын, онда (4) 

жүйенің жалпы шешімі 

 
qtCqtCy

qtCqtCx

sin
~

cos
~

sincos

21

21




                                       (9) 

Мұнда 1

~
C  және 2

~
C  кез келген 1C  және 2C  тұрақтылардың кейбір сызықтық 

комбинациялары. 

Барлық шешулер t -ның периодты функциялары, бұл жағдайда нүкте траекториялары тұйық 

қисықтар болатыны белгілі, әрі бұлар ерекше нүктені қоршап тұрады. (9)-дағы 

2121

~
,

~
,, CCCC -мәндеріне байланысты олар центрі бас нүктеде болатын эллипстер, кейбір 

жағдайда шеңберлер не басқа бір тұйық қисықтар болуы 

мүмкін. (5-сызба) 

Бұл жолы тыныштық нүктесі центр деп аталады, ал қозғалыс 

орнықты, өйткені траектория нүктелері кез келген 0tt   

болғанда да бас нүктеге жақынырақ келеді, t  өзінде 

асимптотикалық орнықтылық жоқ. 

5) (7) сипаттаушы теңдеудің түбірлері комплекстік сандар, яғни 

0  ,2,1  qqip  болсын, онда (4) жүйенің жалпы шешімі 

 

 qtCqtCey

qtCqtCex

Pt

Pt

sin
~

cos
~

sincos

21

21




                                       (10) 

мұнда 1

~
C  және 2

~
C  кез келген 1C  және 2C  тұрақтылардың сызықтық комбинациялары. 

Мына 2 жағдайды жеке қарастырайық 

а) 0  0  qp  

Жоғарыда 4 – жағдайда  0p  (10) жалпы шешімнің екінші көбейткіштерінің нүкте 

траекториялары 0 yx  тыныштық нүктесін қоршайтын тұйық қисықтар болатыны 

айтылып еді, ал бірінші көбейткіштері t  да 0 ,  yx , яғни 

;0
Re


t

tje


 

Бұл жағдайда (10) дағы екінші көбейткіштердің нүкте траекториялары бас нүктені 

айналғанда тұйықталмайды, траектория спираль бойынша бас нүктеге жақындай береді. (6-

сызба) 

(4) жүйенің тыныштық нүктесі, 0 yx  нольдік шешуі 

жалпы асимптотикалық түрде орнықты, ал интегралдық 

қисықтардың бас нүкте аймағында орналасуы фокус деп 

аталады. 

б) 0q  0 p  

Бұл жағдайда  

а) жағдайынан t -ны - t -ға айырбастағаннан шығады, демек 

нүкте траекториясы қарама-қарсы бағытта қозғалады, бас 

нүктеден спираль бойынша алыстай береді, қозғалыс 

орнықсыз, ал интегралдық қисықтардың орналасуы 

бұрынғыша фокус деп аталады. 

б) 21    еселік түбірлер 

(4) жүйенің жалпы шешуі 

5-сызба 

6-
сызба 
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                                               (11) 

а) 021    

Бұл жағдайда барлық траекторияға бас нүктеде ортақ жанама болатын 012  yx   түзуі 

(7-сызба) пайда болады. Егер 021    бола қалса, онда 

 
tt

eyex 11

21   ;
                                             (12) 

21  , -кез келген тұрақтылар, онда нүкте траекториялары 012  yx   түзулері (8-

сызба) болады. 

 Бұл екі жағдайда да интегралдық қисықтардың бас нүкте аймағында орналасуы түйін 

деп аталады, ал қозғалыс 0 yx  нольдік шешімі орнықты, айырмашылығы 8 – сызбадағы 

түйін дикритикалық түйін деп аталады. 

в) 021    

Нүкте траекторияларының орналасуы а) жағдай сияқты, бірақ траектория бойынша қозғалыс 

қарама – қарсы, сондықтан қозғалыс 0 yx  нольдік шешімі орнықсыз. 
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