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АКАДЕМИК РӘБИҒА СЫЗДЫҚТЫҢ ТІЛ БІЛІМІНЕ ҚОСҚАН ҮЛЕСІ 

 

А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл Білімі институтының бас ғылыми 

қызметкері, филология ғылымдарының докторы, профессор, Ұлттық Ғылым 

Академиясының академигі - Сыздық Рәбиға Ғалиқызы. Биыл Рәбиға Ғалиқызы 

торқалы 95 жасқа толып отыр. Мақалада менің шәкірттерімнің, яғни Сәрсен 

Аманжолов атындағы ШҚМУ түлектері, Жомартұлы Шынарбектің, 

Дүргінбайұлы Хызырбектің, Аманжолұлы Жандостың, Бахатұлы Төлеужанның 

ғалым-ұстаз Рәбиға Сыздықтың ғылыми еңбектеріне зер сала келе шығарған 

ойлы  өлеңдерін де ұсынуды жөн көрдік. 

Рәбиға Ғалиқызы Сыздық 1924 жылы 17-тамыз айында Ақтөбе облысының 

Ойыл қалашығында  дүниеге келген. Әкесі Сәтіғали Құтқожин төңкеріске дейін 

орысша оқыған, көзі ашық адам болған. Балаларын қазақ мектептерінде оқытқан. 

Почта бастығы болып тұрғанында 1937 жылы дүрбелеңде ұсталып кетіп, қайта 

оралмаған. Анасы Жеміс пен әкесінің Еркінғали деген тете інісі бар. Рәбиға 

Сыздықтың төл тіліміздің қамқоры болуына осы екі адамның шарапаты тиіпті. 

«Халық жауының» бала-шағасы сан зобаланды бастарынан кешсе де, өмірге 

деген құштарлықтарын жоғалтқан жоқ... Сенімін алға ұмтылдырды. Үздік 

дипломды алғыр қыз 1948 жылы түрік, француз тілдерін жақсы білетін, 

халықаралық право саласынан қазақтан шыққан алғашқы ғылым кандидаты, 

дипломат Мақаш Сыздықовқа тұрмысқа шықты. Мақаш Сыздықов қайтыс 

болғанда, беске толмаған жалғыз ұлы Әсет кейін әке жолын қуып, дипломат 

болды, бірнеше шетелдерде дипломаттық қызмет атқарды, бес тілді меңгерген 

азамат Рәбиға Сыздыққа екі ұл, бір қыз немере сүйдірді. 

Тағдырлас адамдар ортақ тіл табысады. «Халақ жауы» атанып, «16 жол 

өлең үшін 18 жыл қуылып» айдауда болған асыл азамат, ақын, халық артисі 

Шахан Мусинге Рәбиға Сыздық қол ұшын берді. Екеуі де сөзді пір тұтқан, бірін-

бірі емеурінен түсінетін тұлғалар қиын шақта бірін-бірі демеп, қолдап, ұлтының 

сүйіспеншілігіне бөленді. Он екі жасында әкесінен айрылған, отызында 

қосағынан көз жазған қайсар әйел өмірлік серік тапқан соң, ғылымға айрықша 

ден қойды. Көпке үлгі боларлық тағылымды жол,ал оның тағдыры-советтік 

дәуірде туып, білім алған, ғылымға құлаш сермеген қазақ қызының  өнегелі 

тағдыры. Жақсы әке-шешенің дұрыс тәлім-тәрбиесін көріп өскен Рәбиға 

Ғалиқызы Темір педучилищесінде де беделді, білімді педагог Бақытжан 

Алтыбаевтың ұстаздық тәрбиесін көріп, қанаттанып жетіле түседі. Осы 
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мұғалімнің білімдарлығы Рәбиға Ғалиқызының ана тілінің маманы болуына 

ықпалын тигізеді. «Жақсыдан - шарапат» дегендей, енді оның ана тілін терең 

білуге құштарлығы артады. Рәбиға апа қызмет жолын 1940 жылы Темір 

педучилищесін үздік бітірген соң, сол кездегі «Алға» поселкесінде бастауыш 

сынып мұғалімі болып орналасып, сабақ береді. Сол кездегі шәкірттері: 

Қобдабергенов Шымкент қорғасын заводының директоры, Сұният 

Нұрмұқанбетов – тарих ғылымының кандидаты, Бәкір Тәжібаев пен Ізтай 

Мәмбетов – белгілі ақындар. Соғыс уақытында 1942-45 жылдары ол Темір, 

Ақтөбе қалаларындағы мектептерде мұғалімдік қызмет атқарады. Кейіннен 

Ақтөбедегі екі жылдық мұғалімдер институтын үздік бітіріп шығады. Алайда, 

Рәбиға апаны өз білімімді толықтырсам ба деген ой күн сайын мазалай береді. 

Соғыс аяқталып,ел бейбіт тіршілікке көшкен соң оқуға талпынады да Абай 

атындағы Қазақ педагогикалық институтының қазақ тілі мен әдебиеті 

факультетінің ІІІ курсына студент болып қабылданады. Оқуды 1947 жылы 

бітіріп шығады да осы институттың аспирантурасында оқиды.  

Студент кезінде-ақ «Қазақ тіліндегі изафет» деген тақырып бойынша 

жасаған баяндамасы оның тіл біліміне икемдігінің бар екенін аңғартты. 

Баяндамасында келтірген мысалдарының да тәлім – тәрбиелік маңызы бар еді. 

Ол А.П. Чеховтың мақал болып кеткен мына сөзін алып, оған изафеттік талдау 

жасады; «Адамда барлығы да әдемі болуға тиіс: оның түрі де,киімі де, жаны да, 

ойлары да сұлу болуы керек». Осындай белсенділігімен Рәбиға Сыздықова 

жұртшылықтың көзіне ерте түсе бастады, ғылыми қабілетімен  танылды. Ғалым 

– әдебиетші Қайым Мұқаметқанов оның ғылыми еңбектері туралы былай дейді: 

«Басқа кітаптарыңызды білмеймін. Мына орфография мен пунктуация жайлы 

анықтағышыңыздың орны өте ерекше. Бұл кітап арқылы сіз бәрімізге де ұстаз 

болып отырсыз. Ұстаз бола бересіз». 

Осы ретте Рәбиға апаның шәкіртінің шәкірті, Сәрсен Аманжолов атындағы 

ШҚМУ түлегі, Халықаралық ақындар мүшайрасының жүлдегері Жандос 

Аманжолұлының мына өлеңіне назар аударуды жөн санадық: 

Ұлы дала ұлылығын гүлдеткен! 

Тым жоғары сенің өмір нұр кестең.  

Көкжал текті тұмар таққан рухына,  

Көкбөрінің сүтін ішіп жөргектен.! 

Қара сөзге толғатып бір тар құрсақ. 

Арман айға жетелеумен жан бұрқап. 

Құдыретін қара сөздің көрсеттің,! 

Ақ параққа қилы-қилы тағдыр сап. 

Дана болдың, дара болдың даңқты! 

Туған тілмен сусындаттың халықты. 

Ана тілдің өр рухын көтердің! 

Бұзып өтіп тағдыр дейтін тамұқты. 

Бұрқағына қарсы тұрып заманның. 

Дауылына қайрат бердің қоғамның! 

Өр қазактың тілін көкке көтеріп, 

Өреліктің өлкесіне жол салдың. 
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Арнауды біз селдетеміз бұл тойда.! 

Қазақ тілі, қазақ ұлты шықты  Айға. 

Ғұмырыңыз болашаққа нұр сыйлап, 

Саулық берсін, ешқашан да қартайма. 

«Абайдың сөз өрнегі» (1995 ж.) ұлы ақынның дүниеге келгеніне 150 жыл 

толуы қарсаңында жарияланған «Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиген» деген 

мақаласында: «Абай поэзиясы қазақ өлеңінің бұрыңғы көркемдік дүниесінің 

синтезі ғана емес, жаңа кезеңнің, классикалық жазба түрінің бастамасы,кейінгіге 

жол салған үлгісі болды» деген. 1959 жылы 15-19 июльде Қазақ ССР Ғылым 

академиясының Әдебиет және өнер институтында «Әдеби мұра және оны 

зерттеу» деген тақырып бойынша ғылыми-теориялық конференция өткізілген. 

Осы конференциядағы Рәбиға Сыздықтың сөзі жұртшылыққа ұнады. Ол туралы 

М.О.Әуезов Рәбиға Сыздыққа мынадай мінездеме берді: «Рәбиға Сыздықтың 

сөзіне конференцияға қатысушылар айрықша риза болды деп санаймын. Оның 

сөзіндегі бір ерекшелік – тіл мамандары мен әдебиетшілерге қатар айтар 

орынды,кенеулі ой бар және сол ойды таратып айта аларлық тіл құдіреті 

мейлінше жеткілікті екендігін аңғартты» (Әдеби мұра және оны зерттеу», 

«Ғылым» баспасы, 1961 жыл, 351-бет).  

Рәбиға Сыздық Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтының 

аспиранты болып оқыған кезінде-ақ өзінің тіл білімін дәйекті зерттеуге қабілетті 

жан екенін көрсетті. Тіл білімінің келелі мәселелерін терең зерттеуге, түбегейлі 

шешуге ынтыға, құлшына кірісті. 1957 жылдан бастап 1971 жылға шейін 14 жыл 

бойы Абай шығармаларының тілін зерттеді. Оның жазып, баспадан шығарған 20-

дан астам кітап, кітапша, жүзден аса мақаласының ішінде Абай 

шығармаларының тілі туралы жазған екі томдық кітабының шоқтығы биік 

тұрады. Оған кандидаттық және докторлық ғылыми дәрежеге алып берген де осы 

қомақты, ауқымды екі еңбек: «Абай шығармаларының тілі»(1968 жыл), «Абай 

өлеңдерінің синтаксистік құрылысы» (1971 жыл). Ол - 1959жылы «Абай тілінің 

негізгі морфологиялық ерекшеліктері» деген тақырып бойынша кандидаттық 

диссертациясын сәтті қорғады.  

Абай шығармаларының тілін зерттеу оны үлкен арнаға алып 

келді,ғалымның «Қазақ әдеби тілінің тарихы» деген құнарлы еңбегі «Мектеп» 

баспасынан 1984 жылы жарық көрді. Оның ғылыми табыстары осындай қомақты 

болып отыр, өйткені «бұлақтың басы тұнық болса,соңы мөлдір» деген халық 

мақалы осы сияқты бір арнадағы құнарлы іске байланысты айтылғанына ешкім 

таласа алмайды.Р.Сыздық 1979 жылы Қазақ ССР Ғалым академиясының мүше – 

корреспонденті болып сайланады. Бұл – тіл білімі саласында қазақ әйелдері 

ішінен тұңғыш рет болған жағдай. Ғалымның өзіне тән бірден – бір ерекшелігі – 

тіл білімі мен әдебиет әлемін бір-бірімен тұтастықта,байланыста зерттеуі. Сөз 

құдіретін ұғынып, бағалай білетін ғалым ұлы Абайдың сөз өрнегін зерттеуді 

бастаған сонау 1950 жылдардан бергі кезеңде де сөз зергерлерінің 

шығармаларын көкірек көзінен өткізіп, зерделеуді өзінің бір парызы санап 

келген. Абай тілін зерделеуге бағышталған 1968жылы «Абай шығармаларының 

тілі» атты монографиясы үшін ғалымға Ғылым академиясының Шоқан 

Уәлиханов атындағы сыйлығы берілді. Бұл еңбекте автор қазақ әдеби тілін 
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қалыптастырудағы ұлы Абайдың қосқан зор үлесін, орнын дәлелдейді. Абай 

шығармалары тіліндегі лексика- морфологиялық ерекшеліктері саралай келе 

ақын өмір сүрген кезеңдегі қазақ әдеби тілінің де жағдайын жан-жақты 

қарастырған. Суреткер қолданған лексикалық,грамматикалық қатпарлары әр 

қырынан талдап береді. Онда жаңадан жасалған, көнені жаңартқан, мүлде тың 

қолданыстардың себеп-салдарын анықтап, ұлы ақынның шығармашылығын 

даралай түсетін тұстары ерекше зерделілікпен баяндалады. Сөйтіп «Абай –

қазақтың қазіргі әдеби тілінің негізін қалаушы» деген тұжырымды тілдік 

деректермен бекіте түседі.  

Абайдың жазба әдеби тілдің негізін салудағы орнын анықтай отырып, ол 

өмір сүрген дәуір мен ортаның ара қатынасын, сол дәуірдегі әдеби тіл мен кітаби 

тіл байланысын жан-жақты талдайды. Ғалымның жоғарыда аталған «Абай 

өлендерінің синтаксисі» атты монографиясы жалпы өлең синтаксисіне арналған 

алғашқы еңбек десе де болады. Мұнда Абай тілінің құрылым-құрылысы 

соншама бір сарамандықпен қарастырылған. Осынысымен де ол ізденушілер мен 

студенттер қолынан түспей келе жатқан бірегей еңбектер қатарында 

Р.Сыздық «Абайдың сөз өрнегі» (1995) атты еңбегі лингвостилистикалық 

зерттеу болып табылады. Зерттемеде лингвопоэтикалық танымның нысаны мен 

мақсат-міндеттерін саралаудан, Абай тілін танудың қырларын анықтаудан 

басталады. Еңбектегі «Сөз-өлеңнің арқауы» деп аталатын тарау поэтикалық сөз 

мәселесіне бағышталған болса, келесі тауарларда ұлы ақынның сөз құбылту 

шеберлігі, сөзді үндестіру құпиялары, қара сөздерінің стильдік және тілдік 

табиғаты айқындалады, Абай дәстүрінің сабақтастығы мәселелері баяндалады. 

Ұлы ақынның шығармаларының тілін сол кездегі қазақ әдеби тілінің жай-

күйімен, оның негізгі нормаларымен, басты-басты үлгі үрдістерімен тығыз 

байланыста қарастырған. Абайдың тілдік тұлғасын жан-жақты танытатын 

зерттеулер.  

“Сөз құдіреті” деген атауының екі құрамы да астарлы: бұл жердегі “сөз” 

дегеніміз  “тілдің ең кішкентай кірпіші” – “жеке сөз” деген мағынада емес, 

“тілдің қолданысы”,яғни “көркем әдебиеттегі тілдің көрінісі” деген ұғымда 

жұмсалып, ал “құдірет” сөзі “құпия, тылсым” деген танымда емес, адамға ететін 

әсер, “қолданыстағы тілдің көркемдік қуаты күші” деген мәнде келіп тұр. 

С.Аманжолов атындағы ШҚМУ түлегі, ақын Дүргінбайұлы Хызырбектің ғалым-

ұстазға  шәкірттік лебізі: 

Қыран ғұмыр қансонарда бапталған.  

Тарихты тұғыр қылып тапталған.  

Ғасыр үнін қаламынан сырғытып,  

Аппақ сырын ақ параққа ақтарған.  

Өткен күннің бірі – шаттық, бірі  – мұң.  

Болашаққа беріп нәрлі білімін.  

Өз сырына серік етіп сөз сырын,  

Сырын ашқан алыптардың тілінің.  

Құдіретін сөздің асыл біліп көп.  

Құпиялы сырын ашып іріктеп.  

Қара сөздің қаймағының нәрін ап,  
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Сырын біліп майын ішкен жіліктеп.  

Тіршілікке тілімделіп күн батпақ.  

Бұлан ғұмыр тұрсадағы бұлғақтап.  

Асыл сөздің құдіретін түсінген,  

Құнарлы ойын ғұмырына құндақтап. 

Бұл еңбекте хикметтердің Самарқант нұсқасы негізінде оның тіліне 

лексика-грамматикалық,текстологиялық тұрғылардан талдау жасаған. Зерттеме 

барысында ғалым лексикалық тұрғыдан да, грамматикалық тұрғыданда Ясауи 

тілінің негізгі қыпшақ-оғыз әдеби тілі деген қортындыға келеді. Қ.Ясауи - түркі 

поэтикасының құдіретімен ислам дінінің негіздерін жүректен жүрекке 

жеткізуде, сөйтіп оны түркі мәдениетінің төл мұрасына айналдыруда орасан зор 

еңбек сіңірген алып тұлға. 230 беттік қолжазбаны 4-5 қайтара жазып, 

транскрипциялап, транслитерациялай отырып, аса мұқият болуды талап ететін 

зерттемені ыждағаттықпен орындап шыққан. Тілдің қай кезеңде де негізгі 

қызметі адамдар арасында қатынас құралы болуымен, яғни коммуникативтік 

қызмет атқаруымен қатар, қоғам өмірінде мәні зор өзге де бірнеше қызмет 

атқаратыны белгілі. Бұл еңбекте әңгіме арқауы – бүгінгі қазақ тілінің сөздік 

қазынасы, оның өткен кезеңдердегі және бүгінгі күй-қалпы, тарихы, қысқасы, 

лексика-фразеологиялық ескі-ліктері мен жаңалықтары. Тіл мәдениетінің ең 

өзекті мәселесі – тілдік норма. Тілдік норма және оның кодифи-кациясы жеке 

зерттеу нысаны болып рет қарастырылады. Тілдік нормаға анықтама беріледі, 

оның меже-белгілері, түрлері көрсетілді: қазақ әдеби тілінің нормативтік 

белгілері айқындалды, қалыпқа түскен нормалар реттеліп, жинақталып,  хатқа 

түсуі, оның теориялық-практикалық негіздері қарастырылды. 

Өр қазақ өр мінезді өрелі де,  

Бойлаған теңіз тілдің тереңіне! 

Анықтап өз тілінің әр бір сырын,  

Жаратқан болашақтың керегіне! 

Жарқырап жанарынан жанып үміт,  

Өз тілін таңдайының нәрі қылып! 

Көгертіп өз ұлтының көсегесін,  

Ұстанған ана тілін ары қылып! 

Тағдырдың құпиялы сыры мұнда,  

Түсініп сөз қадірін ғұмырында! 

Арқасы сенің ерен еңбегіңнің,  

Туған тіл шүкір Алла тұғырында.! 

Ғылымның нәрін беріп халқыңызға,  

Іс қылып ылайықты нарқыңызға! 

Ғалымның хаты өлмесі рас болса,  

Өшпейтін мұра қалар артыңызда! 

Бұл - Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚМУ түлегі, филология магистрі  

Бахат Төлеужанның өлеңі. Ғалым еңбектерін қарастыра келе түйген ойы өлең 

боп төгілген. 

Рәбиға Сыздық «Абайдың сөз өрнегі», «Сөз құдіреті» және «Сөздер 

сөйлейді» атты үш монографиялық еңбегін баяндау стилімен тақырыбы жағынан 
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өзіне өте ыстық кітаптар санайды. Р.Сыздық жыл сайын бір еңбек шығарып 

отырған. Осындай жарияланған ғылыми еңбегі жағынан алғанда, онымен басқа 

лингвистеріміз жарыса алмайды.«Сөздер сөйлейді» (1980, 1994) деген еңбегі 

ғалымның аса бір зеректікпен орындаған жұмысы болды. Онда ақын-жыраулар 

тілінде кездесетін сан алуан тұрақты тіркестер мен мақал-мәтелдер құрамындағы 

көне сөздердің байырғы мағыналары ашылып, олардың семантикалық өрім-

өзгерістері сараланды. Еңбектің тарихи лексикология бойынша өте қажетті оқу 

құралының біріне айналуы сондықтан. Ғалым бұл кітапқа еңбегінің  көп сіңгенін 

жазады.  

Сәрсен Аманжолов атындағы ШҚМУ түлегі, Жомартұлы Шынарбектің 

өлеңі: 

Қадірі мол қазақтың мың сұрағын.  

Бір арнаға жауап етіп құрадың! 

Ұлтқа Ұстаз, қайсар Ана қадірлі! 

Тылсым тілдің қанып ішкен бұлағын.  

Маңғаз күннен маңдайыңа тұнып бақ.  

Сұлу сөзді саралаған сұрыптап! 

Атқан таңды арманыңмен қарсы алдың,  

Қара сөздің қасиетін ұлықтап! 

Бәрі - жеміс, еңбегіңіз тынбаған  

Сырын шертті бізге бүгін тың далам.  

Ертегінің елін зерттеп ерінбей,  

Жыраулардың жаңғырығын тыңдаған! 

Қазағына сыйласын деп еркін үн.  

Қаламыңды ғасырларға серпідің.  

Елің үшін ине ұстап қолыңа,  

Құдыретті сөздің қазып төркінін! 

Сан алуан қосып бүгін сырға-сыр.  

Еңбегіңіз тұрған жанып тынбасын.  

Ұлы жол бар шәкірттерің ұстанар,  

Еңбек еткен елің үшін бір ғасыр! 

А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл Білімі институтының бас ғылыми 

қызметкері, филология ғылымдарының докторы, профессор, Ұлттық Ғылым 

Академиясының академигіСыздық Рәбиға Ғалиқызы – менің ғылыми жетекшім 

әрі ғылыми кеңесшім!Ұлы ұстаз Рәбиға Сыздықтың тіл біліміне қосқан үлесі зор! 
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ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАК СРЕДСТВО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  

УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Ведущими векторами современной образовательной стратегии стали 

образование в течение всей жизни, инициатором которого является тот, кто 

учится, вариативность и индивидуализация обучения, которые обеспечивают его 

запросы и возможности, компетентностный подход, тесно связанный с активным 

характером обучения. Наиболее полно новая образовательная стратегия 

выражается лозунгом, сформулированным английской системой образования: 

«Возьми в свои руки контроль над своим обучением».  

«Новое лицо педагога: исследователь, воспитатель, консультант, 

руководитель проектов» [1]. 

Для того чтобы этот лозунг реализовался на практике и переворот в 

педагогике стал необратимым, ученику необходим доступ к оцениванию. То есть 

учитель, всегда остававшийся контролёром – монополистом, должен поделиться 

с учеником инструментами оценивания, раскрыть ему основания, или критерии, 

по которым производится оценивание, и дать возможность воспользоваться 

результатами оценивания в своих интересах. 

Наблюдение за процессами, происходящими в классе, позволяет учителям 

более внимательно и тонко следить за тем, как изо дня в день протекает 

обучение. Учителя, таким образом, получают возможность сделать класс 

лабораторией, в которой они исследуют то, как происходит учение, прийти к 

пониманию этого процесса и более эффективно влиять на него через собственное 

преподавание [2]. 

Наблюдая за учениками в момент обучения, собирая информацию на 

основе обратной связи и осторожно проводя эксперименты в ходе учебного 

процесса, учителя могут многое узнать о том, как школьники воспринимают 

материал и как они реагируют на те или иные приёмы преподавания. 

Педагоги, предполагающие, что ученики выучили то, что они пытались им 

преподать, проведя контрольные работы и тесты, часто испытывают 

разочарование, убедившись в том, что это совсем не так. Увы, дети не обучаются 

в таком объёме и так хорошо, как того ждут от них учителя. Есть огромный 

разрыв между тем, что дал преподавалось и тем, чему обучились школьники. 

Когда педагоги это замечают, решать проблему бывает уже поздно. Поэтому 

формирующее оценивание необходимо для того, чтобы диагностировать, как 

идёт процесс обучения на начальной и промежуточной, а не только конечной 

стадии и – если данные окажутся неудовлетворительными – на основе 

полученной информации внести в него необходимые изменения по 
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совершенствованию качества учебной деятельности (учения). Именно это стоит 

за определением формирующего оценивания как оценивания для обучения. 

Под формирующим оцениванием понимается оценивание в процессе 

обучения, когда анализируются знания, умения, ценностные установки и оценки, 

а также поведение учащегося, устанавливается обратная связь учитель-ученик 

[3].  

Основная цель данного вида оценивания – мотивировать учащегося на 

планирование целей и путей достижения образовательных результатов, т.е. на 

дальнейшее обучение и развитие. Согласно мнению зарубежных исследователей 

П. Блэка, Д. Вилиама, основной чертой формирующего оценивания является 

применение приемов и методов, улучшающих качество знаний обучающихся. 

Данный вид оценивании является инструментом обратной связи для учителя и 

для ученика, который позволяет оценить текущее состояние обученности и 

определить перспективы дальнейшего развития учащегося. Формирующее 

оценивание будет являться таковым только в случае, если его результаты будут 

немедленно использоваться для определения новых путей и форм обучения. Для 

проведения формирующего оценивания не важно, какие формы, приемы и 

методы используются, оно характеризует не применение определенных заданий, 

а цель проведения – личный прогресс ребенка в обучении. 

Как увидеть, в чем разница между стандартизированным (суммирующим) 

оцениванием и формирующим? 

Суммирующее оценивание проводится с целью установления соответствия 

знаний учащихся нормам и требованиям стандартов обучения и констатирует 

факт обученности учащихся [1]. 

Если формирующее оценивание проводится самими участниками 

образовательного процесса и с той частотой, которая необходима учителю и 

учащимся для достижения образовательных целей, то суммирующее оценивание 

осуществляется, как правило, внешними органами согласно тем или иным 

нормативным документам. При формирующем оценивании шкала оценивания 

может быть разработана учителем или группой учителей, при суммирующем 

оценивании используется общепринятая государственная шкала оценивания. 

 

Таблица 1 -  формирующее и суммирующее оценивание:  

Показатели Формирующее оценивание Суммирующее 

оценивание 

Цель Определить новые пути и формы 

обучения;  

исправить ошибки учащихся; 

обеспечить обратную связь 

учителя с учащимися 

Определить соответствие 

знаний учащихся нормам 

и требованиям стандартов 

обучения;   

констатировать факт 

обученности учащихся 
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Анализ Данные результаты оценивания 

сравниваются с предыдущими 

результатами учащегося 

Результаты оценивания 

сравниваются: 

- со стандартами;  

-со 

среднестатистическими 

результатами;  

- с результатами, 

определенными 

контролирующими 

органами 

Шкала Может разрабатываться 

учителем;  

может быть балльной (отметка), 

может быть словесной (оценка) и 

безотметочной 

Используется 

общепринятая бальная 

шкала оценивания 

Критерии Разрабатывается учителем или 

группой учителей в соответствии 

с принятой шкалой оценивания 

Единые критерии оценки 

(ЕГЭ, ОГЭ, тестовых 

работ) 

Периодич-

ность 

проведения  

Определяется учителем в 

зависимости от потребностей 

учащихся, например, проводится 

достаточно часто – несколько раз 

в течение урока 

По итогам прохождения 

тем, блоков, модулей, 

курсов, по окончании 

периодов обучения 

Участники Учитель;  

учащиеся (самооценка и 

взаимооценка) 

Администрация 

образовательного 

учреждения; 

контролирующие органы 

Фиксация 

результатов 

В листах наблюдения;  

в виртуальном пространстве;  

в портфолио учащихся 

Официальные документы: 

результаты ОГЭ, ЕГЭ; 

результаты 

административных работ; 

классные и электронные 

журналы 

 

Формирующее оценивание помогает каждому учителю получить 

информацию о том, как много и насколько успешно учатся его ученики. 

Педагоги могут на основе полученной обратной связи переориентировать 

преподавание так, чтобы дети учились более активно и более эффективно. 
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ӘОЖ 37.01 (574) 

ИГІБАЕВА А.К., АКИТБАЕВА Н.К., КОЗЫБАЕВА А.К. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА БОЛАШАҚ 

МҰҒАЛІМДЕРДІҢ КӘСІБИ ДАЙЫНДЫҒЫН ДАМЫТУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Еліміздің жан-жақты дамуы болашақ ұрпақтың білім деңгейіне, сондай-ақ, 

олардың бәсекеге қабілетті маман болуына байланысты екендігі белгілі жайт. 

Осы орайда ұлттық және жалпыадамзаттық құндылықтарды бойына сіңірген, 

функционалдық сауатты, кез келген өмірлік жағдайда бәсекеге қабілетті тұлғаны 

қалыптастыруда елімізде жүргізіліп жатқан білім реформаларының маңызы 

ерекше. Аталған саладағы өзгерістер әлеуметтік астары білім беру үдерісіндегі 

өркениетті бағыттарды қалыптастырудың шарттарын, білім беру ісінің әдістері 

мен жолдарын жетілдіруді, жаңа идеяларды жүзеге асыруды,болашақ ұстаздың 

кәсіби біліктілігін қалыптастыруда жаңалықтарды көздейді.  

Әлем тәжірибесі көрсеткендей, кез келген мемлекеттің экономикалық 

жетістігі сол елдің білім жүйесі мен азаматтарының білімдәрежесіне 

байланысты. Өйткені білім арқылы ғана қоғамның интеллектуалдықкапиталы 

мен инновациялық әлеуеті қалыптасады. Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-

2050» стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Жолдауында «Білім және кәсіби машық – заманауи білім беру жүйесінің, кадр 

даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдары. Бәсекеге қабілетті дамыған 

мемлекет болу үшін біз сауаттылығы жоғары елге айналуымыз керек. Барлық 

жеткіншек ұрпақтың функционалдық сауаттылығына да зор көңіл бөлу қажет» 

[1], – деп атап көрсетті. 

Қазіргі замандағы білім берудің негізгі мақсаты: еңбек нарығында бәсекеге 

қабілетті, құзыретті, өз жұмысын жақсы білетін, жан-жағына бағыт-бағдармен 

қарайтын, әлемдік стандарт деңгейінде нәтижелі жұмысқа, кәсіби өсуге, 

әлеуметтік-саяси оңтайлы тез әрекет жасауға, болып жатқан өзгерістерге тез 

бейімделуге қабілетті білікті маман, индустриалды-инновациялық жағдайды 

шешуге лайық, өз қалауы мен қоғам талабына сай өзін көрсете білуге бейім, өз 

ойын еркін айта алатын, жоғары білімді, ұлттық тілді, тарихты жетік меңгерген, 

отандық және әлемдік мәдениетті бойына қалыптастырған, шығармашыл, 

оңтайлы кәсіби маман дайындау. 

Маманның кәсіби кұзыреттілік мәселесі күрделі де көп қырлы. Бұл ғылыми 

педагогикада, психологияда, әлеуметтануда, кәсіби білім берудің теориясы мен 

әдістерінде, гуманитарлық ғылымда әр қырынан қарастырылып жүр. 
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Еліміздің саяси, экономикалық, мәдени, қоғамдық өміріндегі өзгерістерге 

сайжоғары оқу орындарының үлкен жауапкершілікті сезініп, білікті, өз ісінің 

шебері, бәсекеге қабілетті, кең ауқымды, жан-жақты дамыған маман дайындауға 

ұмтылуы, өзінің әлеуметтік-экономикалық және рухани дамуының мазмұны мен 

сипаттарының өзгеруінежәне еңбек сапасына талаптың жоғарылуына 

байланысты өз ісін жетік білетін, кәсібибілігі мол мамандарды қажет етеді. 

Сондықтан кәсіби білімді маманның құзіреттілігі сол маманның жеке тұлға 

ретіндегі қасиеттерінің және ішкі психикалық жағдайларының күрделі жүйесі, 

оның кәсіби қызметі мен қабілетін іске асыруы болып табылады. 

Қазіргі мұғалім оқушылардың білім алу үдерісін ұйымдастырушы ғана 

емес, олардың танымдық-практикалық әрекеттерін, өзара қатынасын реттеуші 

әрі олардың өмірлік кеңістікте кез келген жағдайға бейімделуіне қажет 

негіздерді қалауы тиіс. Бұрынғы әдіске арналған оқу үрдісінде мұғалімге 

басымдылық ролі берілсе, ал қазір оқу үрдісінде оқушы белсенділігі көрсетілуі 

тиіс, ал мұғалімнің негізгі көңіл аударатын жайы: әрбір оқушының жеке 

қызығушылығымен мүмкіндіктерін ашу. Әрбір оқушы басқа оқушымен 

салыстырылмайды, керісінше, дамуына қарай өзімен-өзі салыстыралады. 

Мұндай жаңа міндеттерді болашақ мұғалімнің кәсіби педагогикалық және 

психологиялық дайындық біліктілігінің өсуінсіз шешу мүмкін емес. Қоғам - 

білімді де білікті, жаңаша ойлайтын, өзгермелі өмірге икемделіп қана қоймай, 

оны жағымды жаққа өзгертуге белсенді қатысатын ұстаздарға мұқтаж. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізгі нәтижесі-ұлттық және 

жалпыадамзаттық құндылықтарды бойына сіңірген, кез келген өмірлік жағдайда 

функционалдық сауаттылығы мен бәсекеге қабілеттілігін көрсете білетін 

тұлғаның үйлесімді қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру 

ортасын тудыру. Осы орайда болашақ ұстаздарды даярлау кезінде жаңа 

тенденцияларды байқауға болады. 

Біріншіден, жаңа білім беру мазмұнын жаңарту аясында мұғалімді даярлау 

туралы айтатын болсақ, білім беру ортасын саралау процесін ескеру қажет. 

Инклюзивті білім беру, көші-қон үдерістері, оқушылардың әлеуметтік 

бейімдеудегі әртүрлі қиындықтары, көптідлідік, шағын мектептердің 

басылымдығы және т.б мәселелер мүғалімге жаңа талаптар қояды. 

Екіншіден, бүгінгі балалар жасанды интеллектпен жұмыс істеуге, 

стратегияларды түсінуге, шешім қабылдау этикасын меңгеруге және 

ынтымақтастықтың дағдыларын меңгеруге, сондай-ақ маңызды өмірлік 

мәселелер туралы әңгімелесуге тура келеді.  

Оқу үрдісіндегі жаңа технологиялар, цифрландыру, роботтандыру, 

т.б.өзгерістер болашақ мұғалімнің әдістемелік, технологиялық дайындығын 

жетілдіруді талап етеді. 

Үшіншіден, жаhандану процесі рухани-адамгершілік құндылықтардың 

қалыптасуына, дамуына өз әсерін ықпал ететінін байқатады. Осы тұрғыда 

болашақ мұғалімнің рухани дайындығына қандай, қай көлемде өзгерістер қажет 

екенін дұрыс қарастыру өте маңызды. 

ХХІ ғасыр педагогикасының негізі – жеке тұлға. Сондықтан, төртіншіден, 

жаңа бағдарлама педагогикалық процесте оқушының жас және дербес 
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ерекшеліктерін ескеруді талап етеді. XXІ ғ. білімнің маңыздылығы өте жоғары. 

Баланы неге және қалай ұйрету керек деген  сұрақтарға педагогтармен бірге 

психологтар жауап беру тіис. Оқушыларға қандай метадағдылар қажет? 

Назарларын қалай ұстауға, есте көп ақпаратты қалай сақтауға, сол ақпараттық 

ағынмен қалай күресуге болады? Осы тұрғыда қазіргі кезде болашақ мұғалімнің 

психологиялық дайындығының теориялық және практикалық жағдайлары 

өзгерістерді талап етеді. Білім саласында болып жатқан өзгерістерге болашақ 

ұстаздардың дайындығы сай деп айта алмаймыз.   

Қазір шет елдегі педагогикалық психологияда конструктивизм және 

коннективизм деген салаларға көп көіл бөледі. 

Конструктивизмнің негізгі идеялары: 

1. Мұғалім балаға ешқашан әрекеттер жасамауы керек, өйткені бала  жеке 

білімі мен тәжірибесі тұрғысынан тыңдайды және түсінд еді. Мұғалімдер мұны 

бақыламайды. Ұстаздар мұны ұнатпайды ма, жоқ па, білім алу оқытудың 

нәтижесінде пайда болмайды. 

2. Білім - бұл әлеммен (адамдармен және заттармен) өзара әрекеттесу 

арқылы саналы түрде қалыптасқан тәжірибе. Білім - ақпарат емес, білім беру - 

бұл ақпаратты өңдеу емес. 

3. Жақсы мұғалім - оқушыларды зерттеуге, білдіруге, ортақ пікірге бөлуге 

және  өз көзқарастарын кеңейтіп, бүкіл әлемде ойлауға талпындырады . 

Коннектевизм - бұл сандық ғасырда оқытудың қалай жүретіні туралы 

теория. Дәстүрлі оқыту теориясындағы зерттеулер желілік технологиялар әлі 

белгісіз болған кезде дәуірге жатады. Білім беру мен жаңа технологиялардың 

өсуі арқасында оқыту бұрынғыдай орындалатын көптеген тапсырмалар 

толығымен өзгертілген кезде қалай өзгереді? 

Білім берудің индустриалды үлгісі конформизмге және білім алуға 

негізделген. ХХІ ғасырдың білім қоғамдастығында сәйкестік орын жоқ. 

Шығармашылық пен өзін-өзі көрсету аса жоғары бағаланады және бұл қоғамда 

әртүрлі адамдардың өнеркәсіптік жасы қоғамдастығына қажетті ынтымақтастық 

пен бірлікке қарағанда тиімді жұмыс істеуге көмектесетін ынтымақтастығы. 

Байланыстыру теория ретінде сатып алынатын немесе еске алынатын 

мазмұн идеясын ашық түрде қабылдамайды. Connectivist курсынан үйрену - өсіп-

жетілдіру, өзіңіздегі байланыс желісін қалыптастыру. Connectivist оқыту - 

қоршаған ортаға келу үрдісі, ашылымдар мен коммуникациялар, болжау әдісі, 

болжау және қалыптасу теориясы емес. 

Оқу теорияларының екеуі де мұғалімнен оқушыға білім берудің бұдан 

былай маңызды емес екенін көрсетеді. Олардың барлығы оқу процесін белсенді 

үдеріс ретінде қарастырады, ал өнім - шығармашылық,  әлеммен байланысты 

идеяларды жасау және олардың қызметін тиісті ортада көрсетуге 

бағытталғаноқушы. 

Осы жайттар болашақ мұғалімнің психологиялық дайындығына 

өзгерістерді еңгзуді, жаңа ғылыми ізденістерді жүргізуді мәжбүрлейді. 

Психологиялық дайындау бойынша жұмыстың нәтижелерінің бірі, біздің 

ойымызша, психологиядағы білім мен дағдылардың жиынтығы ретінде 

анықталған мұғалімнің психологиялық құзыреттілігі болып табылады. Жеке 
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тұлғаның кәсіптік маңызды сапасы ретінде студенттің психологиялық 

дайындығы кешенді психологиялық білім болып табылады және тұрақты 

бірлікке келесі компоненттерді енгізеді: 

- қажеттілікке мотивациялық (кәсіпке деген оң көзқарас, оған 

қызығушылық және басқа да жеткілікті тұрақты кәсіби себептер); 

- Gnostic (кәсіби қызметтің негізін құрайтын білім мен дағдылар жүйесі, 

сондай-ақ оның тиімділігіне ықпал ететін танымдық қызметтің кейбір 

қасиеттері); 

- эмоционалды-еріктілік (өзін-өзі бақылау, еңбек және білім беру 

міндеттерін жүзеге асыратын әрекеттерді бақылау, эмоционалды-тұрақтылық); 

- бағалау (кәсіптік дайындықтың өзіндік бағалауы және кәсіптік 

тапсырмаларды бағалауы). 

Психологиялық құзыреттіліктің – мақсаты психологиялық дайындықты 

кәсіптік маңызды тұлғаның ерекшелігі ретінде қалыптастыру болып табылады. 

Осы мақсатқа жету үшін психологиялық даярлықпен келесі міндеттер қойылуы 

тиіс: студенттің жеке басының кәсіби бағдарлануына жәрдемдесу (кәсіпке деген 

оң көзқарас, оған бейімділік және қызығушылық, оқуды жетілдіру, материалдық 

және рухани мұқтаждықтарын олардың мамандықтары бойынша жұмыс істеу 

арқылы орындау); когнитивтік саланың белгілі бір қасиеттерін жетілдіру, іс-

әрекеттерді сәтті жүзеге асыруға қажетті психологиялық білімдер мен 

дағдыларды қалыптастыру; өзін-өзі реттеу, өзін-өзі бақылау, саналы түрде 

мобилизациялау және олардың мінез-құлқы мен эмоцияларын, жеке тұлғаның 

ерікті қасиеттерін бақылау қабілетін дамыту; өзін-өзі бағалау бойынша іс-

әрекеттер дағдыларын дамытады, өз жұмысын және әріптестерінің жұмысын 

талдайды, теория талаптарына сәйкестігін анықтайды, оны жетілдірудің 

мақсаттары мен бағыттарын анықтайды. 

Психологиялық дайындық әдістерін және құралдарын пайдалану болашақ 

мамандарға ерік-жігерді өздігінен дамытуға, өздерін белсенді дамытуға, оларды 

ақыл-саналы түрде басқаруға үйрету және олардың әрекеттерін және күрделі 

жағдайларда реттелуін қалауы тиіс. Өзара байланысты және жүйелі түрде 

өткізілген психологиялық тренингтік іс-шаралар кешені мыналарды қамтиды: 

оқытудың тиісті жағдайларын ұйымдастыру, теориялық оқыту іс-шаралары, 

біліктілікті арттыру және оқу процесінің жалпы психологиялық бағыттылығы. 

Жұмыста психологиялық білімді пайдалану қабілеті; баланың жүріс-

тұрысын, когнитивтік үдерістердің даму күйін, эмоционалды және ерікті 

салаларын, мінез-құлық қасиеттерін, навигациялық мүмкіндігін, баламен және 

балалар тобымен қарым-қатынаста психологиялық ахуалды бағалап, қарым-

қатынастың ұтымды әдісін таңдауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, 

мұғалімнің психологиялық құзыреттілігі мұғалімнің психологиялық ақпаратты 

алуға, оны түсінуіне, оны мотивациялық-жеке жоспарға қосуына, оның негізінде 

қатынас жүйелеріне сәйкес психологиялық шешімдер қабылдауға қабілеттілігін 

білдіреді. Болашақ ұстаздың психологиялық-педагогикалық құзыреттілігі, оның 

қалыптасуы мен дамуы білім беру мазмұнын жаңарту аясында жүзеге асырудың 

талаптарының бірі болып табылады. Мектепке дейінгі педагогтың, бастауыш 

жалпы және жалпы орта білім берудің кәсіби стандарттары мұғалімдердің жас, 
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педагогикалық және әлеуметтік психология, психодиагностика негіздері, 

олардың жұмыс тәжірибесінде психологиялық тәсілдерді қолдану мүмкіндігі, 

жеке қасиеттері мен жас ерекшеліктерінің психодиагностикасының 

стандартталған әдістеріне ие екендігін білдіреді. 

Сонымен, білім саясатының өзекті мәселелері – кәсіптік даярлаудың 

сапасын жақсарту, біліммен қамтамасыз етудің ғылыми-әдістемелік жүйесін 

түбегейлі жаңарту, оқытудың формалары мен әдістерінің түрлерін өзгерту  және 

қазіргі заман техникасы мен технологиясын жоғары деңгейде қолдана білу.  

Қазіргі психологиялық ғылымда педагогикалық қызмет біртұтас және 

динамикалық дамитын психологиялық шындық ретінде қарастырылады. 

Мұғалімнің кәсіби және жеке дамуы өзіндік даму мен өзіндік өмір тіршілігін 

субъектінің қайта құру белсенділігінің мәніне айналдыратын рефлексия 

психологиялық механизмдерімен байланыстырылады. Ең алдымен, бұл жеке 

тұлғаның тұжырымдамасын ұғынуға және кәсіби құрылымдық 

құрамдастарымды түсінуге қатысты. 

Жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып, болашақ педагогты 

дайярлауда, тұлғалық дамыту идеяларды іске асыруды, тұлғалық өзгерістерді  

елеу қажет. Сондықтан болашақ мұғалімдерді психологиялық дайындау моделін 

әзірлеу кезінде тұлғалық өзгерістерді дамыту және трансформациялау 

бағдарламаларын құруда, келесі жалпы принциптерін қолдану қажет деп 

ойлаймыз: 
1. Проблеманы және тұлғалық өзгерістердің қажеттілігін түсіну (өз мінез - 

құлық үлгілерінің сәйкессіздігі-адамның өзгеріске деген уәждемесінің 
өзектілігін немесе дамуының негізгі шарты. Бұл контексте түсіну-ең табиғи 
реакциялардан және күнделікті мінез-құлықтан рефлексивті, сана-сезіммен 
бақыланатын формаға көшу). 

2. Өзгерістер мүмкіндіктері мен тәсілдерін түсіну. 
3. Тұлғалық өзгерістер механизмдерін және мінез-құлықтың жаңа 

тәсілдерін меңгеру (адам мінез-құлықтың жаңа түрлерін еліктеп қана қоймай, 
сондай-ақ өз қалауы бойынша мінез-құлық стереотиптерін жаңа тұлғалық 
ойлармен және әлеуметтік функциялармен толықтыра алатын түрлі жаңа 
жағдайлар контекстінде пайдалана алады). 

4. Өзін-өзі дамыту және өзінің мінез-құлқын шығармашылықпен өзгерту 
қабілеті (адамның түйсігі, "шуақ", "дәм" әлеуметтік-психологиялық өзара іс-
қимылдың тиімді нысандарына пайда болады, бұл адамға мінез-құлықтың жаңа 
тиімді үлгілерін, көбінесе бейсаналық деңгейде жасауға мүмкіндік береді). 
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КАНАПИЯНОВА Б.С. 

«М. Шаяхметов атындағы №23 орта мектеп» КММ, Өскемен қ. 

 

«ЖАРАТЫЛЫСТАНУ» ПӘНДЕРІН ТИІМДІ ОҚЫТУ ЖОЛДАРЫ 

 

«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, 

ал жас ұрпақ тағдыры  ұстаздың қолында» 

Н.Ә. Назарбаев 

 

Қазір мұғалімдер оқушыларды өздігінен білім алуға, шешім қабылдауға 

қабілетті, ынталы, қызығушылығы жоғары өзіне сенімді, жауапкершілігі жоғары 

өзінің және басқаның іс-әрекетіне талдау жасай алатын жеке тұлғаны 

қалыптастыруға бағытталған қағиданы ұстанады. 

Оқу үдерісінің тиімділігін  арттыру көп жағдайда оқу үдерісінде 

оқушылардың танымдық белсенділіктерін дамытатын, оқу үдерісінің сапасын 

арттыратын оқыту нысандары мен әдістерін пайдалануға байланысты. 

Жаратылыстану пәндерін оқытуда оқуды ұйымдастырудың төмендегідей 

түрлері кең таралған: сабақ, семинар, конференция, дәріс, практикум, экскурсия, 

факультатив сабақтар, және әңгіме, сұхбат, кітаппен жұмыс, бақылау, 

эксперимент, микроскоппен жұмыс, модельдеу, зертханалық жұмыстар, 

жобалау, ақпарат көздері, бейнежазбаларды пайдалану сияқты әдістер.  

Сабақтың түрін таңдау сабақтың мақсатына  байланысты жүзеге асады. 

Жеке, жұптық, топтық және ұжымдық  жұмыстар сабақтың барлық түрлерінде 

кездеседі.  

-жеке жұмыста оқушы берілген тапсырманы өз бетімен орындауы; 

-жұптық – «оқушы-оқушы», «мұғалім – оқушы» арасындағы жұмыстар  

-топтық жұмыс мұнда барлық оқушы бір тапсырманы немесе сол 

тапсырманың бір бөлігін ғана орындайды ; 

-ұжымдық – құрамы ауысып  отыратын жұптардағы жұмыстар. 

Сөздік әдістер түріне әңгіме, түсіндіру, дәріс жатады. Мұғалім іс-әрекеті 

сөз түрінде боладыда, оқушылар әрекеті тыңдау,ұғыну, ауызша, жазбаша жауап 

беру болып табылады. 

Әңгіме әдісі. Сұрақтар қою арқылы бүкіл сыныптың назарын сабаққа 

аудартып, оқушылардың шығармашылық танымдық қабылеттерін дамытуға 

болады. Жаңа қойылған сұрақтар алдыңғы тақырыптармен байланыста болуы 

керек. 

Қадағалау әдісі. Оқушылардың жұмыстарын ұйымдастыруда дұрыс 

тапсырмалар берілуі керек. Мұнда сабақтың мақсатын нақты анықтап алу керек  

Эксперимент әдісі. Оқушылардың танымдық  және ойлау қабілеттерін, 

пәнге деген қызығушылықтарын арттыруда маңызы бар. Тәжірибе жүргізе 

отырып, оқушылар табиғат заңдарын  зерттеуді уйренеді. Экспериментті – 

практикалық біліктілік теориялық білімді шартты түрде негіздеумен бірге оны 

жүзеге асырады. Нәтижесінде практикада үзіліссіз процесс жүруді көрсетеді 

және де ненің барын, ненің жоқтығын толықтырып жаңа мақсаттармен жаңа 
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біліктілікті жүзеге асырудың негізі болып табыылады. Экспериментті бақылау 

барысында алынған мәліметті оқушылар көреді (кей кездері естиді), түсінеді, 

жетілдіреді, қорытындылап соңында анализдейді, трансформаттайды, 

талқылайды, практика барысында тексеріп, жаңа мақсаттар қояды. 

Эксперимент – жаратылыстану ғылымын меңгерудің маңызды әдісі – 

табиғатты танып білудің тереңдетілген рационалды әдісі болып табылады.  

Модельдеу әдісі. Бұл әдістің көмегімен бір деректер топтамасынан әр түрлі 

улгі жасауға болады. Модельдеу әдісін қолдану арқылы : 

-өз пікірлерін тұжырымдауға , дәлелдеуге қорғауға; 

-ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын дамытуға; 

-дүниетанымдарын қалыптастырып, дамытуға; 

Бұл әдісті сабақтың әр кезеңінде қолдануға болады .  

Жоба әдісі. Оқушының шығармашылық қасиеттерін дамытуға 

бағытталған.  

Жобалау әдісі бойынша өткізілген сабақтар оқушы бойындағы қабілеттілік 

пен қызығушылығына сәйкес жетіліп, дамуына жағдай туғызылып, әр 

оқушының жекелеген мүмкіндіктерінің ашылуына ықпал жасайды. Оқушылар өз 

ойларын ортаға салып, басқаларына сын көзбен қарауға үйренеді. Бұл әдіс - 

келешекте оқушылардың зерттеу жұмыстарымен айналысып, ақпарат жинау, 

шыққан нәтижені бейнелеп түсіндіру, өз зерттеу жұмысын қорғау дағдысын 

қалыптастырады. 

Қазақ халқының аса көрнекті ғалымы, ұлы педагог А. Байтұрсынов: «Әрбір 

мұғалімнің негізгі мақсаты – сабақ сапасын көтеру, түрін жетілдіру», - деген. 

Заманауи технологиялардың әдіс-тәсілдерін, элементтерін қолдану арқылы 

оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын арттыру, тиімді оқытуда олардың 

ізденуін, танымын қалыптастыруға мол мүмкіндік бар. Оқытудың әдіс-

тәсілдерін таңдап алу тиімді оқытуда табысқа жетуге негіз болады, әрі сабақтың 

сапасын барынша арттыруға мүмкіндік береді. Оқушыларға терең білім беру 

үшін мұғалім әдістердің тақырыпқа сай, оқу материалын тиімді меңгертуге 

ықпал тигізетіндей түрін таңдау керек және осы әдісті қолдану жолын өзі жақсы 

білуі керек. 

«Оқу-адамды білімді болуға,әңгімелесу тапқырлыққа,естігенді жазып 

отыру-дәлелдікке тәрбиелейді»,-деген екен Ф.Бэкон.Оқу материалын оқып 

үйрену кезінде оқушылардың таным белсенділігі жоғары болатынсабақ қана 

білімнің сапалы көрсеткішін береді.Ол үшін осы аталған әдіс-тәсілдерді сабақта 

тиімді пайдалануы мұғалім шеберлігіне байланысты. 

Ұстаздық қызметті ерекше ұлықтаған халқымыз өзінің ең қымбаттысын –

балаларын оқытып,тәрбиелеуде бізге мұғалімдерге тапсырған . Сондықтан 

кездесетін қиындықтарға қарамастан білім беру сапасын арттыру,баланы жеке 

тұлға ретінде алып қарап тәрбиелеу-мұғалімдер қауымының міндеті. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

1. Әлімов А.Қ. Интербелсенді оқыту әдістерін мектепте қолдану 2014.-

188 б. 



19 
 
 

 

2.Камалова С.Т.Сыныпта оқушылардың оқу нәтижелерін бағалау:оқу-

әдістемелік құрал.-Астана 2014.-44 б 

 

 

UDC 811. 512. 2 

KURMANGALIYEVA S.B. 

Teacher of  English of school № 26, Ust-Kamenogorsk 

 

GENDER STEREOTYPESIN THE KAZAKHPROVERBS AND SAYINGS 

 

Gender Studies- a new directionKazakhstanhumanities, located in the 

making.Gender(social orsocioculturalgender)is not alinguisticcategory,butits contents 

maybedisclosedby the analysis oflinguistic units, which explains the relevance ofthe 

studyof linguistic competenceforcultural representationof sex. 

Notions of male and female , masculinity and femininity are very different in 

different cultures, which is reflected in the language. In these conditions, the study of 

gender relations oflinguisticculturalaspect becomes especially important. 

Many European languages very deeply studied to reflect them in gender, but this 

aspect of the Kazakh language is not so deeply researched. Intercultural studies are also 

presented in a smaller volume than the rest. Study each of the little-known languages 

in terms of gender will more accurately describe the features of the conceptualization 

of masculinity and femininity in different languages. These facts say about the 

relevance of theoretical understanding of cultural representation in the language of sex 

and the need to systematize the knowledge gained on the material in different 

languages.[1] The purpose of research is to identify culturallinguistics aspect of gender 

stereotypes and identification features of male and female images, male and female 

voice on the material of the Kazakh language. Of course, femininity and masculinity 

discover both universal and specific features. Determination of total and description of 

ethno-cultural specificity thus becomes one of the fundamental objectives of our work. 

Intercultural communication, as well as any scientific representation , conducts 

its research through a number of concepts and categories that reveal the content and 

specific characteristics of the studied processes and problems of their domain. One of 

them is the concept of stereotype. Interaction between peopleis not basedon generally 

acceptedin the relevantculturesamplescan notleak outthe regularitiesof social 

perception. One of the manifestationsof social perceptionandat the same timeitisthe 

result ofstereotypes. 

Stereotypes-thissimplifiedunderstanding (eg, behavior, personality traits, 

physical appearance), events, andrelationsbetween them, etc., serveas models 

forcognitivecategorization of the worldandhelps a personto adapt to theworld and 

society. Powerful wave of the women's movement in the West end of the 60's - early 

70's gave rise to the development of research , which is now called gender. Definition 

of gender (gender) as a sociocultural gender does not explain to those who are not 

specifically interested in the gender approach in modern studies (mostly feminist). 

"Gender" - one of the central and fundamental concepts of modern society - it must be 

understood [2]. 
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Gender is created by society as a social model for women and men that determine 

their position and role in the behavior and its institutions (the family, the political 

structure, economy, culture and education, etc.). Gender systems vary in different 

societies, but in every society, these systems are asymmetric, so that all men and 

"male/masculine " (traits, behaviors, occupation, etc.) are considered primary, 

significant and dominant, and women and all the "female / femininity "is defined as a 

secondary, non-significant from a social point of view and a subordinate [3]. 

Construction of gender is the essence of polarity and opposition. Gender system as 

such reflects the asymmetrical cultural assessments and expectations, are addressed to 

people depending on their gender. Thus, we can say that the gender system - a system 

of socially constructed gender inequality. 

Important role in the development and maintenance of the gender system plays 

the minds of people. In the process of educating the family, the education system, 

culture in general is embedded in the minds of children gender norms, form certain 

rules and norms of behavior and create a representation of what should be a "real man" 

and "a real woman." Subsequently, these gender norms are supported through social 

and cultural mechanisms, such as stereotypes. 

Gender Stereotypes - formed in culture generalized representations (beliefs) 

about how to really behave men and women. The term should be distinguished from 

the concept of gender role, indicating a set of expected patterns of behavior (norms) 

for men and women. The emergence of gender stereotypes is because the model of 

gender relations historically lined up so that the sex differences were placed over the 

individual, the individual qualitative differences, men and women [4]. 

Gender stereotypes are used by people in the cognitive process. Gender 

stereotypes can serve images diagram, process control information perception and 

processing in the human mind. Thus, in the everyday life and culture in every person 

has a set of simplified schemes prevailing in the culture and perceived of her individual 

in the socialization process (education, mastering social norms). Gender scheme - 

stereotype person by sex - comes from the fact that all people belonging to the same 

sex, similar to each other, have substantial similarity in some important aspects of their 

life. 

We have considered two interesting questions: what is gender and gender 

stereotypes and try to figure out how gender stereotypes are manifested in language. 

According to scientists, cultural information may contain units of any skill level 

- sounds, morphemes, words, phraseological units, sentences, text. But most vividly 

and distinctly that information is passed nominative units - words, idioms, proverbs 

and sayings [5]. 

So, in the semantics of phraseological information preserved the history of 

Russian letters, knowledge about child-rearing traditions, arts and crafts, rites and 

beliefs. 

As a subject of research we chose paremiology, as it is at the intersection of 

phraseology and folklore that makes the study ofproverbs is very important from the 

standpoint of modern linguistic and cultural approach. 

As belonging to the semantic areas are the following groups: 

Marriage: 
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Katyn alma kayin al (Қатын алма, қайын ал). 
Katyn katty keledi, erkek zatty keledi (Қатын қатты келеді, еркек затты 

келеді). 
Erin bakkan katyn elin de bagady (Ерін баққан қатын елін де бағады). 
Zhaksy katyn zeinet, zhaman katyn beinet (Жақсы қатын зейнет, Жаман қатын 

бейнет). 
Katynyn tentek bolsa kamshyn zhuan bolsyn (Қатының тентек болса қамшың 

жуан болсын). 
Eki katyn algannyn dauy uinde, zhaman katyn algannyn zhauy uinde (Екі қатын 

алғанның дауы үйінде, Жаман қатын алғанның жауы үйінде). 
Gir, bride: 
Zhaksy kyz - zhagadgy kundyz, zhaksy zhigit – aspandagy zhuldyz (Жақсы қыз 

- жағадағы құндыз,  жақсы жігіт – аспандағы жұлдыз,) 
Zhyrshy kyzga – syrshy kuyeu (Жыршы қызға – сыршы күйеу) 
Kyz nazy kyryk kisini mas kylady (Қыз назы қырық кісіні мас қылады) 
Kyzdyn kabagynda kut bar (Қыздың қабағында құт бар) 
Kyzdyn kabagy kulimdese kut keledi (Қыздың қабағы күлімдесе – құт келеді) 
Kyz – konak (Қыз – қонақ) 
Kyz osse eldin korki, gul osse zherdin korki (Қыз өссе елдің көркі, гүл өссе 

жердің көркі) 
Kyz at baylatar (Қыз ат байлатар) 
Motherhood: 
Ana alakanynyn ayasy, akshynardyn sayasy (Ана алақанының аясы, 

ақшынардың саясы) 
Ana zhaksylygyn auyrsan bilersin, kayin zhaksylygyn kydyrsan bilersin (Ана 

жақсылығын ауырсаң білерсің, Қайын жақсылығын қыдырсаң білерсің) 
Ana korki aldyndagy balasy (Ана көркі алдындағы баласы, қала көркі үйі, 

орман-ағашы) [6]. 
Qualityfemale personality (character, intelligence, appearance): 
Kyz osse eldin korki, gul osse zherdin korki (Қыз өссе – елдiң көркi, гүл өссе 

– жердiң көркi) 
Sulu sulu emes, suigen sulu (Сұлу – сұлу емес, сүйген сұлу) 
Women'sworld view: 
Zhaksy ayel – zhigitke bitken bak, zhaksy zher, zhyly konys- altyn tak ( Жақсы 

әйел – жігітке біткен  бақ, жақсы жер, жайлы қоныс – алтын тақ) 
Ayel akylsyz, baka koriksiz (Әйел ақылсыз, бақа көріксіз) 
Zhaksy ayel uy dauleti (Жақсы әйел үй дәулеті) [7] 
Weexamined theexpression ofgender stereotyp esonly material Kazakhproverbs 

and sayings. We learned that thestereotypesare dividedinto several groups, examined 
in detail thegender stereotypes.Gender Stereotypes-formedin culture generalized 
representations (beliefs) about how toreallybehave men and women. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫН ОҚЫТУДА  

БЕЛСЕНДІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Мақалада бастауыш мектеп оқушыларын оқытудағы белсенді оқыту 

әдістерінің тиімділігі қарастырылған. Белсенді оқыту әдістерінің мәні, 

ерекшеліктері, түрлері, белсенді оқыту әдістерін сабақта пайдалану жолдары 

сиппаталған. 

Түйін сөздер: Белсенді оқытудың тиімділігі, оқыту, белсенді оқыту 

әдістерінің түрлері, оқыту технологиялары. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру 

жүйесінің басты міндеті ұлттық және жалпы азаматтық құндылықтар, ғылым мен 

практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби 

шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар: оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» деп білім беру жүйесін одан әрі дамыту 

міндеттерін көздейді. Сондықтан, қазіргі даму кезеңінде білім беру жүйесін 

оқыту үрдісінде технологияландыру алға қойылады [1]. 

Ғылым мен техниканың күн санап дамуына байланысты білім берудің 

мазмұны жаңарып, білім беруде жаңа технологияларды меңгеру, жаңаша білім 

беру жүйесінде белсенді оқыту әдістерін қолдану, жас ұрпақтың ұлттық 

дүниетанымын әлемдік мәдени құндылықтармен жетілдіре отырып,  өзіндік ой-

пікірін еркін жеткізе білетін: ынталы, сенімді, белсенді, жігерлі, шығармашыл, 

сыни пікір-көзқарастары жүйелі дамыған оқушы ретінде қалыптасуына маңызды 

рөл атқаратыны сөзсыз. Ол үшін, ұстаздардың білімі, біліктілігі, жан-

жақтылығы, кәсіби шеберлігі талап етіледі. 
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Оқытушы білімін көтермей, кәсіби шеберлігін шыңдамай, өскелең ұрпаққа 

тәлім-тәрбие береміз деу қазіргі заман талабына сай келмейді. Бұл бізге үлкен 

жауапкершілік жүктеп отыр. Оның үдерісінен шығу – біздің міндетіміз. [2]. 

Бастауыш білім – үздіксіз білім берудің баспалдағы. Мұғалімнің негізгі 

ұстанған мақсаты - білімнің жаңа үлгісін жасап, белгілі бір көлемдегі білім мен 

білік дағдыларын меңгерту, оқу мен тәрбие үрдісін ұйымдастырудың сан түрлі 

жаңа әдіс-тәсілдерін іздестіру, жаңа технологияларды сабаққа тиімді пайдалана 

білуі, бір сөзбен айтқанда - оқу үрдісін дамыту. Бұған Елбасымыз Нұрсұлтан 

Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауында айтылған «ХХІ ғасырда білімін 

дамыта алмаған елдің тығырыққа тірелетіні анық» деген пікірі нақты дәлел. 

Бүгінгі білім беру ісінің мақсаты – тек білім, білік дағдыларын меңгерту ғана 

емес, өзін - өзі дамытуға ұмтылатын, ақылды, алғыр, ой-өрісі кең, ақпарат 

көздерін өз бетімен қолдана алатын, қабілетті де талантты, жастарды тәрбиелеу 

[3].   

Білім беру жүйесі қоғаммен бірге дамып, онымен бірге үнемі өзгеріп 

отырады. Ол әр ұлттың өзіндік ерекшеліктеріне қарай қалыптасып, үнемі 

жетіліп, уақыт өткен сайын күрделене береді. Қай кезеңде де жалпы білімнің 

атқаратын қызметі – жас ұрпақтың танымдық дүниесін байытып, дамуын 

қамтамасыз ету. Заман өзгерісіне қарай мектептерге қойылатын талап та, ондағы 

оқыту және тәрбиелеу әдіс-тәсілдері де өзгеруде. Қазіргі қоғамдағы өзекті 

мәселелердің бірі – өзгермелі әлеуметтік және экономикалық жағдайда өмір 

сүруге дайын ғана емес, шынайы өмірге белсене араласатын, әлеуметтік 

жауапкершілігі жоғары, ой-өрісі кең, кәсіби деңгейі жоғары, сауатты, танымдық 

әрекетке қызығушылығы мол оқушы тәрбиелеу. 

 Оқушы тұлғасының дамуына, қабілетінің артуына жаңа технологиялар, 

белсенді оқыту әдістері айтарлықтай ықпал жасайтыны сөзсіз және бұл қазіргі 

таңдағы білім беру жүйесінің дамуындағы елеулі бағыт. Сондықтан да болар 

қазіргі кезде біздің ұстаздар да осы белсенді оқыту әдістерінің элементтерін 

өздерінің тәжірибелерінде қолдануда. 

Оқытудың белсенді әдістері - оқу материалын игеру үдерісінде 

оқушыларды белсенді ойлау және практикалық әрекетке итермелейтін әдістер. 

Белсенді оқыту әдістерінің тиімділігі – барлық жастағы, соның ішінде 

бастауыш сынып оқушыларының кез келген мазмұн түсінікке сыни тұрғыдан 

қарап, ең керекті пікір, ұйғарым таңдауға, шешім қабылдауға үйрету. 

Оқушылардың білім деңгейін көтеруге, шығармашылыққа баулуға, ойларын 

еркін айтуға жетелеу. 

 Белсенді оқыту әдістерінің ерекшеліктері - олардың негізінде 

практикалық және ойлау әрекетіне ояту жатыр. Онсыз білімдерді игеруде алға 

жылжушылық болмайды. Оқытуды белсенді әдістерінің пайда болуы және 

дамуы оқытудың алдына оқушыларға білім қана беріп қоймай, танымдық 

қызығушылықтар мен қабілеттерді, шығармашылық ойлауды, өз бетінше ақыл- 

ой еңбегінің қалыптасуы мен дамуын қамтамасыз ету  және т.б. жаңа міндеттер 

қойылуымен байланысты. Жаңа міндеттердің пайда болуы апараттың қарқынды 

дамуына тәуелді. Егер бұрын мектепте, оқу  орындарында алынған білімдер 

адамға ұзақ уақыт қызмет ете алса, қазіргі ақпаратты заманда оларды үнемі 
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жаңартып отыру қажет. Бұл өз бетінше  білім алу жолымен жүзеге асуы мүмкін, 

ал бұл адамнан танымдық белсенділікті талап етеді. 

Белсенді оқыту мен оқу әдістерін таңдау, пайдалану және әзірлеу – оңай 

жұмыс емес, өйткені мұғалімдерде қандай да бір тәсілді қолданардың алдында 

көптеген мәселелер туындайды, мәселен: 

- Сабақта білім алушының жасын ескеру 

- Сыныптағы балалардың жалпы жағдайлары, қабілеттері, 

қызығушылықтары, деңгейлерін саралау. 

- Жекелеген оқушылармен жоспарлы жұмыс жасау барысында 

ескерілетін мұқтаждықтарды қадағалау... 

Белсенді оқыту мен оқудың белгілі бір әдісін пайдаланардың алдында 

мұғалімдер өздеріне әртүрлі сұрақтар қойып, өзінің үдерістегі рөлі мен іс-

қимылын ұдайы ойластырып отыруы керек [4]. 

Белсенді оқу тәсілі жаңа білімді бұған дейінгі біліммен байланыстырады, 

қателіктер бізге өзімізді тексеріп, түсінігімізді жетілдіруге жол ашып, 

нәтижесінде терең білім мен көзқарасты өзгертеді. Белсенді оқуда өз 

тәжірибесінің негізінде үйреніп, оқушыларға эксперимент жасап, мәнін ұғынып, 

түсінік қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Бастауыш сыныптағы оқытудың мазмұнында ерекше орын алатын пән – 

ана тілі. Ана тілін үйрету – сөздерді түсініп, меңгеріп оқу, жаттау, олардың 

жүйесін, өзгеру заңдарын білу ғана емес, тіл үйрену мен қатар, бала сансыз көп 

ұғымдарды, ойларын, сезімдерін, сұлу үлгілерін, ойлау жүйесін де меңгереді. 

Ана тілін оқып-үйрену арқылы олар Қазақстанның мәртебесін көтере туған 

халқының өткені мен бүгіні, болашағы жайында мол мағлұматтар ала 

отырып,танымдық,тәрбиелік,білім-дағдыны үйренері хақ. Өтілетін әр сабақ 

белгілі бір мақсатқа құралған,оқушы танымы мен дүниетанымын қалыптастыра 

отырып шығармашылыққа баулуы тиіс.Ол үшін мұғалім күнделікті сабаққа жете 

ізденіп,жаңа технологияны шебер пайдаланса,сабақ өз мақсатына жеткен 

шығармашылыққа бағдарланған, оқушы дүниетанмын байытатын бірден-бір 

сабақ болар еді. 

Оқушылардың шығармашыл қабілеттерін әр түрлі әдіс тәсілдерін қолдана 

отырып арттыруға болады. Олар мынадай: 

1. Тақырыпты мазмұнына қарай жинақтау; 

2. Арнаулы бір тақырыпта пікірталастыру; 

3. Логикалық ойлауын дамытатын ойындар мен берілген тапсырмаларды 

шешу (анаграмма, сөзжұмбақ, ребус, құрастырмалы ойындар, т.б.) 

4. Әңгіменің ұқсастығын салыстыру, бөліктерге бөлу, ат қойғызу; 

5. Қиялдау арқылы сурет салғызу, рөлге бөліп оқыту; 

6. Мәтін кейіпкерлеріне мінездеме беру; 

7. Ой шапшаңдығын, сөз байлығын дамытуда өлең шумақтарын 

құрастыру; 

8. Мәтін, ертегі, әңгімені өз бетінше аяқтау. 

Осындай әдіс – тәсілдерді үнемі жүргізу оқушыларды шығармашылыққа 

баулуға, шәкірт бойындағы қабілет көзін ашып, тілін байытуға, қиялын ұштауға, 
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өз бетінше ізденуге зор әсерін тигізеді. Бала бойындағы қабілетті ашу – оқушыны 

шығармашылық бағытта дамуына жете мән беруі болып табылады. 

Бала мен мұғалім арасындағы қарым-қатынастағы сезім байланысын 

орнатып, үйлесімділікке қол жеткізуге Ш.Амонашвалидің мұғалімдерге берген 

кеңесін де басшылыққа алуға болады. Ол: «Педагогикалық процесте баламен тіл 

таба білу, яғни балаға өз ойын, талғамын, көңіліндегісін айтуға мұрсат беру 

тәрбиешіден көп шеберлікті талап етеді. Осынау қарым-қатынаста бала 

жанының қозғалысы ұстаз жанының қозғалысымен үйлесім тапқан кезде бала өз 

бойындағы табиғи дарынын ашады, ал мұғалім өзінің шығармашылық жігер 

қуатының жемісін көруге мүмкіндік алады. Басқаша айтқанда, бала 

шығармашылығы мұғалім шығармашылығымен ұштасып кетеді. Мұндай 

жағдайда рухани тұтастық пайда болады» - дейді [5]. 

Қорыта айтқанда, оқытуды белсенді әдістері - оқушыны іс-әрекеті өнімді, 

шығармашылық, ізденіс сипаттағы окыту әдістері, оқушының танымды іс-

әрекетін ынталандырушы және қандай да болсын мәселенің шешу жолдары 

жөнінде еркін пікір алмасуды көздейтін диалогқа құрылған әдістер.  
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ С ТЕПЛО-, 

ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ НА ОСНОВЕ 

ПОЛИГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

Композиционные материалы на основеэпоксидных олигомеров нашли 

широкое применение благодаря высокой адгезии, теплостойкости, малой усадке 

при отверждении и ряду других свойств, что обеспечило их широкое 

использование в качестве герметизирующихсоставов, ремонтных материалов, 

компаундов и т.д. 

Несмотря на большое количество эпоксидных соединений их 

характеристики не всегда соответствуют требованиям современной техники, 

особенно при «холодном» отверждении. Поэтому получение 
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эпоксидныхматериалов, обладающих улучшенными показателями, имеет 

важное научно-техническое значение. 

В настоящее время существуют достаточно эффективные 

модификаторыдля эпоксидных связующих, наиболее распространенными из 

которыхявляются эластомеры. В отличие от других модификаторов 

эластомерыпозволяют повысить ударные характеристики, понизить хрупкость 

материалов. 

Целью данной работыявляется разработка композиционных материалов с 

улучшеннымисвойствами на основе эпоксидиановых соединений с 

регулируемымитехнологическими и эксплуатационными характеристиками. 

В работе были получены композиционные материалы на основе ЭС:ЛСТ и 

ЭС:ЛСТ:шинного корда. Полученные вязкие материалы налили в форму для 

получения определенной формы и сушили сутки при комнатной температуре. 

Полученный композит на основе ЭС:ЛСТ представляет собой твердый, гладкий, 

коричнегого цвета материал, а композит на основе ЭС:ЛСТ:шинного корда был 

получен не ровным и темно-коричневым цветом.  

Методом  титрования определяли наличие аминогрупп. Избыток  кислоты 

титровали щелочью в присутствии индикатора метилового оранжевого. 

Аминное  число  рассчитывали  по формуле: 

 

g
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Также методом титрования определено процентное содержание 

эпоксидной  группы с  HCl,  образуя  соответствующий  хлоргидрин.  

Ход  анализа:  в коническую  колбу  отвешивали  навеску  испытываемого 

вещества  в  количестве  0.2-0,3 г  с  точностью до  0,0002г  прибавляли 20мл 0.2 

н  HCl  в  насыщенном  растворе  NaCl.  Закрывали колбу  и  взбалтывали 2 часа.  

После  чего прибавляли 1-2 капли метилового  красного  индикатора  и титровали 

0,1 н раствором  NaОН   до  перехода окраски в  желтый цвет и определяли по 

формуле: 

 

( ) 0,0043 100

`
гр

a b k
Э

c

   
  

Термоустойчивость эпоксидных смол и их отвержденных продуктов 

определяли  на деривотографе системы Паулик  и Эрдей. 

Измерение проводили в интервале температур от 200 до 8000С. При 

скорости нагрева 10 град/мин. О термоустойчивости соединений  судили  по 

температуре  начала  разложения  образцов. 

На основании полученных экспериментальных данных установлено, что 

основным продуктом реакции во всех случаях исследованных оптимальных 

условиях является диглицидиловый эфир трициклодецентетракарбоновых 

кислот. 

Исследование термической устойчивости синтезированных 

эпоксисоединений показало, что на кривой ТГА для всех соединений 
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наблюдается три максимума. Например, для  ЭДИДФОАБ  эти  максимумы 

соответствуют температурам -950, 2600, 4750 (рис.1). До 1000 происходит 

выделение адсорбционной влаги и остаточного  растворителя (до 3%  от общего 

веса навески). А следующие максимумы указывают на  поэтапный процесс 

термического  разложения эпоксиимида, 2600 - начальная стадия разложения и 

4750 – вторая стадия разложения с образованием низкомолекулярных 

соединений. Аналогичная картина наблюдается  и для других  синтезированных 

соединений (ЭДИДФОАИПБ и  ЭДИДФОАХБ) табл. 1 

 

Таблица 1- Результаты термоустойчивости эпоксисоединений 

Потери массы при  

max,% 

Температура  максимума 

ЭДИДФОАБ ЭДИДФОАИПБ 

1 95 90 

2 260 160 

3 475 455 

 

Как видно, термостабильность полимеров в окислительной среде  убывает  

в ряду  ЭДИДФОАБ –ЭДИДФОАИПБ  -2600, 1600С. 

Из результатов исследования видно, что природа эпоксиимида оказывает 

существенное влияние  прежде всего на температуру начала термодеструкции. 

 
Рисунок 1 – Дериватограмма ЭДИДФОАБ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе впервые были разработаны композиционные материалы на 

основе эпоксидной смолы ЭДП 20 и лигносульфонатом. Синтезированы 

диимидодиамины на основе  диангидридов трициклодецентетракарбоновых 

кислот и различных  диаминов. Изучена реакция взаимодействия  диимидов 

аддуктов бензола, изопропилбензола, с эпихлоргидрином. Установлены 

оптимальные  условия получения  эпоксиимдных  олигомеров. 

Отверждение эпоксиимидов проводили диангидридами 

трициклодецентетракарбоновых кислот. Исследованы физико-механические 

свойства бисэпоксиимидных соединений. Показано, что стеклопластики на 

основе бисэпоксиимидов АИПБ  имеют более повышенные  значения предела 
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прочности, ударной  вязкости, а также высокую  растворимость  в  сравнении  с 

эпоксиимидами на основе аддукта бензола и хлорбензола. Кроме того, 

эпоксиимиды  на основе указанных  соединений могут  найти  применение в 

качестве клеев. 
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СОЛТАНҒАЛИЕВА Г.М., МАНКЕЙ М. 

ШҚГК, Өскемен қ. 

 

СЫНДАРЛЫ ОҚЫТУДАҒЫ ИНТЕРБЕЛСЕНДІ  

ӘДІС-ТӘСІЛДЕРДІҢ ТИІМДІЛІГІ 

 

Ұлы ағылшын ағартушысы Уильям Уарт жай мұғалім хабарлайды, жақсы 

мұғалім түсіндіреді, керемет мұғалім көрсетеді, ұлы мұғалім шабыттандырады 

деген екен. Білім саласындағы қарқынды өзгерістер ұстаздар қауымы алдында  

ең басты және маңызды мәселені: «Өскелең ұрпаққа ХХІ ғасырда нені және 

қалай оқыту керек?» ,- деген ойды түйіндейді. Оқитын пән қаншалықты жаңа, 

бағалы болса да, оқытушы шеберлігі қандай жоғары болсын, алдында отырған 

білім алушының өз белсенділігін туғыза алмаса, берген білім күткен нәтиже 

бермейді. Ұстаздың биігі ойлана қарасаң биіктей береді, үңіле қарасаң, тереңдей 

береді, қол созсаң қарсы алдыңда, айналсаң артыңда тұрғандай» – деп Сократ 

айтқандай егеменді еліміздің алдыңғы қатарлы отыз мемлекеттің қатарына 

қосылуға табандылықпен жылжу саясаты қоғамымыздың барлық саласында 

түбегейлі түрде тың өзгерістермен енгізіліп жатыр.   

Осыған орай педагогика теориясы елеулі өзгерістерге ұшырап, білім беру 

мазмұнында жаңа көзқарастардың пайда болуы білім беру құрылымында 

жаңарту керек екеніне көз жеткізді. Білім беруді жетілдіру, ақпараттандыру, 

білім алушылардың танымдық, шығармашылық қабілетін арттыру, оқу 

дағдысын жетілдіру мәселелері көтерілуде. Сондықтан мұғалімдер оқыту 

барысында білім берудің жаңа әдіс-тәсілдерін тиімді пайдалануы шарт. [1, 2]. 

Қазіргі білім беру тұжырымдамасының талабында оқытушы мен 

студенттің қарым-қатынасы түбегейлі өзгеріп, «оқытушы-ұйымдастырушы, 

бағыттаушы», ал «студент-ізденуші, белсенді» субьектіге айналуы тиіс. 

Студентті белсенді тұлғаға айналдырудың жолдары қандай? Бүгінгі ақпараттық 

техниканың жаңару заманында студент белсенділігін арттыруда кеңінен орын 

алатын технологиялардың бірі – интербелсенді әдістер. 
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Әдіс – оқу-тәрбие жұмыстарының алдында тұрған міндеттерді дұрыс 

орындау үшін мұғалім мен оқушылардың бірлесіп жұмыс істеу үшін қолданатын 

тәсілдері. Әдіс арқылы мақсатқа жету үшін істелетін жұмыстар ретке келтіріледі. 

Оқытуда ең басты нәрсе – әдіс. Оқыту әдістері ең анық фактілерді білуді 

қамтамасыз етеді, теория мен тәжірибенің арасын жақындатады. 

Жеке тұлғаға және нәтижеге бағытталған білім беру жүйесіне көшуде жаңа 

технология мен озық тәжірибені  ұлттық және жалпыадамзаттық құндылық 

қағидаларымен сабақтастықта зерттеу - бүгінгі күн талабынан туындап отырған 

педогогика ғылымының міндеттерінің бірі Тұжырымды ой күрделі болуымен 

қатар, көп еңбек етуді талап етеді. Дегенмен мұғалім тиімді тәсілдерді дұрыс 

қолданылған жағдайда сыныптағы оқыту үдерісіне өзгеріс енгізе алады. 

Заманауи тәсілдің ең негізгі ерекшелігі студенттердің алған білімдерін жай ғана 

иеленіп қоймай, оларды орынды жерде қолдана білуіне басты назар аударылады. 

Білім беру мекемесінің  қабырғасынан шыққан әрбір түлек біреудің көмегіне 

мұқтаж болмай, өз мәселесін дербес шеше алатындай маман болып тәрбиеленуі 

керек. Міне, қазіргі таңда білім беру саласында талап етілетін дағдылардың мәні 

осында.  

Қазақстан Республикасы педагог қызметкерлерінің «Сындарлы оқыту 

теориясына» бағытталған деңгейлік бағдарламасында көрсетілген 7 модульді 

қолданысқа енгізу арқылы студенттердің ойын еркін, өзіндік дәлел уәждерімен 

нанымды жеткізе білетін, ынталы, сенімді, сыни пікір көзқарастары жүйелі 

дамыған, сандық технологияларда құзырлылық танытатын тұлға келбеті 

қалыптасатыны сөзсіз.  

Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер – қолдану әрбір мұғалімнің көздеген 

мақсатына жету үшін оңтайлы тәсіл болып табылады. Себебі балалар бір-бірімен 

диалогтік әңгіме құра отырып, еркін ой бөліседі. 

Жаңаша форматтағы сабақтар өткізу арқылы студенттердің сабаққа деген 

қызығушылықтарын одан әрі дамыту, үйрете отырып, үйренуге дағдылану, 

бағыт-бағдар беруде түрлі амал-тәсілдерді қолдана білетін деңгейге жету, 

мұғалім – оқушы - ата-ана арасындағы қарым-қатынастың ынтымақтастығын 

құра алатындай жағдайға жету - бұл біздің негізгі мақсатымыз. Оқу білім - 
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бұлағы, Білім - өмір шырағы, - дегендей, білім - мінсіз тұлға қалыптастырудың 

бірден - бір факторы болып табылады. 

Бүгінгі таңда әрбір жаңашыл ұстаз үшін оқыту үдерісінде интербелсенді 

әдіс-тәсілдерді қолдану - құнды, әрі бағалы [3]. Бұл әдіс-тәсілдер білім 

алушылардың қызығушылығын арттыра отырып, ұстаздың тығырыққа тірелетін 

сәттерінен арылтады.  

«Интерактивтік» деген сөз энциклопедияда көрсетілген,итеракция деген 

ұғымнан шығады.Ал интеракция жеке индивидтің,жұптың, топтың өзара 

біріккен әрекетке бір-біріне алма-кезек әсер етуі. Интеракция әрекет барысында, 

әсіресе диалог сөзге үйретуде субъектілердің белсенділігін, оларды 

шығармашылық ниетін және бірігіп әрекет етуге ұмтылуын қамтамасыз етеді. 

Интерактивті оқыту әдісінің ең бастысы, жауаптың өзінен де мәселені 

шешу үдерісінің маңызды немесе маңыздырақ екенін түсінуі. Интерактивті 

әдістің мақсаты тек қана ақпарат беру ғана емес, оқушының өз бетімен жауапты 

табу дағдыларын қалыптастырумен байланысты. 

Интербелсенді әдісті қолданып жүрген мұғалімдер тиімді оқыту,тек қана 

өзара әрекеттер үдерісінде болатынына сенімді. Олар оқушылардың талқылау 

кезінде оқып және естерінде сақтайды деп есептейді. 

Интербелсенді әдіс дегеніміз – сабақ барысында студенттердің өз 

арасындағы және оқытушы мен студент арасындағы кез келген мәселенің шешу 

жолын және бұл шешімнің қаншалықты дәрежеде тиімді екенін талқылау 

түрінде жүргізілетін жоғары деңгейде өтілетін өзара әрекеттестікпен өтуін 

айтамыз. Мұндайда қойылған проблеманың жауабынан гөрі, оны шешу 

үдерісіндегі әрекеттің маңызды екенін түсіну керек. Интербелсенді әдістің 

мақсаты тек ақпарат беру ғана емес, студенттердің өздігінен жауап іздеу 

дағдыларын қалыптастыру. 

Интербелсенді оқыту әдісін қолданып сабақты жоспарлау және басқаруда 

оқушылардан модельдеуді және қатысушының дағдысын дамыту,яғни бүгінгі 

демократиялық қоғамға қажетті болуын талап етеді. Интербелсенді әдіс өзара 

әрекеттестіктің алуан түрлері мен міндеттерін қамтиды. Бірақ қандай әдістер мен 

тәсілдер қолданылса да, студенттің өмір тәжірибесі мен бұрын меңгерген 

ұғымдары негізгі білім көзі болып табылады. Ол әрекет мына төмендегі қарым-

қатынаста байқалады: 

1. Оқытушымен-студенттің арасындағы қарым-қатынас (оқытушының 

сұрақтарына жауап бергенде); 

2. Сабаққа қатысып отырған өзге адамдармен арадағы қарым-қатынас; 

3. Басқа студенттермен (жұптасқан жұмыс барысында) қарым-қатынас; 

4. Шағын топтармен арадағы қарым-қатынас (3-5 оқушы арасында); 

5. Үлкен топтармен арадағы (рөлдік ойындар, дебат, тақырыптық 

талқылаулар т.б.) қарым-қатынас; 

6. Оқушылар және жұртшылық топтарымен (әлеуметтік сауалнама 

жүргізгенде) қарым-қатынас; 

7. Техника түрлерімен (компьютер, кинофильм т.б.) жұмыс істей білу 

дағдылары. 
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Мұндай әрекеттестік негізінде студенттер оқу дағдыларын меңгеруге 

мүмкіндік алады, өз шешімдерінің дұрыстығына көз жеткізеді, тіпті болмағанда 

оның басқа жобалардан гөрі артықшылығын байқауға логикалық түрде түсінеді. 

Сонымен қатар студент өз пікірін тереңірек қарастыруға тырысады. Жүйесіз 

құрылған шешім бағыты жұмыс барысында, пікір алмасу кезінде байқалып 

қалады. Мұның өзі студенттің ізденуіне негіз салады. Студенттер мәселені шешу 

кезінде пікірлескендіктен, бір-бірінен үйреніп, бірінің тәжірибесін бірі 

қабылдайды. Сондықтан интербелсенді оқыту әдісі студенттердің оқу 

үдерісіндегі белсенді әрекеттерін үйренудің негізгі құралдары әрі тәсілдері 

ретінде танылады. 

Интербелсенді әдістерді қолдану аясында сабақ өткізудің басқа 

әдістемелеріндегідей топта қарым-қатынас жасауды ұйымдастыруға мүмкіндік 

беретін көптеген тәсілдер бар.Соның бірі «Ұқсастықтар мен айырмашылық» бұл 

тапсырмада оқушылар мәтін бойынша ұқсастық пен айырмашылық 

салыстырылады.Ол затта қандай белгілердің бірдей екендігі және қандай 

белгілердің әртүрлі екендігі (олар немен ерекшеленетіндігін) жазуға нұсқау 

беріледі. 

Ал «Ранжирлеу (сап түзеу)» бұл тапсырмада оқушылардан мәтін немесе 

өлең бойынша біраз ой, пікірлерді қарастыруға және маңыздылығына қатысты 

немесе әрқайсының басқалармен салыстырғандағы құндылығын анықтауға 

болады.  

«Сәйкестіктерді іздестіру»тәсілінде оқушылардан сөздің немесе 

сөзтіркестердің сәйкестілігін анықтау талап етіледі, бұл тапсырманы 

оқушыларға қиын мәтінмен жұмысты бастардың алдында беру ұсынылады. Бұл 

түсінік оқушылардың қабілетін қорыту мақсатында беріледі. 

«Рейтинг»тәсілінде оқушылардан бағалау түрінде берілген мәтіндегі 

бірқатар тапсырмаларды және олардың рейтингінің критерилерін қарастыру 

болып талап етіледі.  

«Жіктеу» тәсілінде мәтінде оқушылар критерилерге сай берілшен бірқатар 

тапсырмаларды жіктеуге тапсырма беріледі.  

«Жалпылау» тәсілінде оқушылар мәтінде берілген тапсырмада түйінді 

тұстарды анықтап және әртүрлі тәсілдермен әдіптеп жазуы керек. 

«Артықшылықтар мен кемшіліктер»мұндай тапсырмасында оқушылардан 

бір құбылысты басқасымен салыстыру және бірқатар идеялардың кемшіліктері 

мен артықшылықтарының тізімін жасауға нұсқау беріледі.  

«Салдарларды анықтау» бұл тапсырманы орындағанда оқушылардан 

мәтінде берілген нақты әрекеттердің нәтижесін ойластыруды талап етеді. «Сіз 

қалай ойлайсыз?» бұл тапсырманы орындағанда оқушыларға ойлану 

керек,қалай, олардың көзқарасы бойынша неге осылай болу керек.Біз қарапайым 

сұрақ қоюдың орнына бірнеше көзқарасты ұсынамыз. Осыдан кейін оқушылар 

өздеріне қайсысы жақын екенін шешуге тырысады.  

«Зерттеу және есеп» тапсырманы орындау үшін оқушылар мәтінді 

жақсылап түсініп оқып, алған соң, тобы бойынша сол мәтінге зерттеу жүргізеді. 

Топта мәтіннің негізгі идеясын табады.  



32 
 
 

 

«Рөлдік ойын» бұл тапсырманы орындауда бірінші топ бойынша мәтінді 

оқып, талқылап, ақылдасады. Екінші мәтінді топ бойынша рөлге бөліп 

оқиды.Сосын мәтін бойынша рөлдік ойын ұйымдастырады. Ойын соңында әр 

қатысушыға кері байланыс жүргізеді. 

«Миға шабуыл» бұл тапсырмада оқушылар тақырып бойынша өз 

идеяларын ұсына алады. Барлық оқушылардың айтқан идеялары сынсыз 

қабылданады. «Пікірсайыстар» оқушылар бір тақырып бойынша қойылған 

мәселені «иә жоқ қарсы»шешуі зерттеледі. Осы тәсілдерді сыныпта пайдалана 

отырып, оқушыларды диалог арқылы жұпта, топта жұмыс жасағанда оқу 

белсенділігі, жауапкершілік сезімдері,достық қарым-қатынастары, өзін-өзі 

реттеулері, бағалаулары, сыни тұрғыдан ойлаулары дамиды. 

Интербелсенді оқу/оқыту әрекет көмегімен және әрекет арқылы үйрену, 

үйрету болып табылады. Мұндай ұстаным қомақты нәтижелерге жеткізетін ең 

тиімді жүйе деп есептелінеді. Бұған дәлел оқушы жадында бірнеше мезетте тек 

өзінің әрекеттерінің сақталуы. Баланың бойында терең ойлануы, өз идеялары мен 

әрекеттерін талдауы, бағалау, пікірталастарға қатысып өз ойы мен пікірін 

дәлелдеуі, басқа балама пікірді ескеруі мен шешім қабылдауы, қиын мәселелерді 

шешуі - білімді меңгеру жолындағы тың серпілістің нәтижелігін сипаттайды. 

«Оқу-адамды білімді болуға, әңгімелесу тапқырлыққа,естігенді жазып 

отыру-дәлелдікке тәрбиелейді»,-деген екен Ф.Бэкон. Оқу материалын оқып 

үйрену кезінде оқушылардың таным белсенділігі жоғары болатынсабақ қана 

білімнің сапалы көрсеткішін береді.Ол үшін осы аталған әдіс-тәсілдерді сабақта 

тиімді пайдалануы мұғалім шеберлігіне байланысты. 

Шығармашылық бағыттағы тапсырмаларды ойластыра отырып, 

студенттерге ұсыну, бірегей ортақ жұмысқа жұмылдыру арқылы сабаққа 

қызығушылықтарын ояту - ынталарының жігерленуіне септігін тигізеді. Тұлға 

сабаққа қызығушылық танытса ғана, өзіне қажетін алады. Олардың сөздік 

қорларының аздығы, өз ойын жетік жеткізуе алмауы тапсырмаларды 

орындағанда көрінді. Оқытушы білім алушы шәкірттерінеоқыту ортасын құра 

отырып, тапсырманы бергеннің өзінде де көп ойлану қажет. «Бірге ойлаймыз»,- 

дегендей әр баланы бірге ойланатындай бір-біріне ықпал етіп сабақты 

түсінетіндей жағдай жасау керек. Тапсырма студенттердің жас ерекшеліктеріне 

сай, бір топта отырған студенттердің бірге талдап, зерттейтіндей, олардың 

шығармашылығын ашатындай түрде болу керек. Осындай тапсырмаларды 

орындаған білім алушы сыни ойлана алады, кез келген жерде өз жауабын бере 

алады. Сонда ұстаз әр сабақтың басынан аяғына дейін жүйелі дайындалып, 

тапсырмалардың барлығын білім алушыға бағыттауға көп іздену керек.  

Жаңа сабақты дәстүрлі оқыту кезінде өзіміз түсіндіріп белсенділік 

танытсақ, енді интербелсенді әдіс-тәсілдер мен сыни тұрғыдан ойлау 

стратегияларын тиімді қолдана отырып, «оқушы және оқушы» байланысы 

арқылы тақырыпты оқып меңгерулеріне басшылық жасай отырып, оқытушы 

көшбасшылығына көз жекіземіз. Жаңа тақырыпты меңгеруде ЖИГСО әдісін 

қолдануда жақсы нәтижеге жеткізеді. Оқушылардың айтуына қарағанда жаңа 

тақырыпты жеке және жұппен оқи отырып, қажетті сызбаларды сызып топпен 

талдап оқып меңгергенін басқа оқушыларға түсіндіріп, ол түсінгенін қағаз бетіне 
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түсірген кезде естерінде жақсы қалғанын айтады. Білім алушылардың топпен 

жұмыс жасағаны, Жигсо әдісі бойынша топ мүшелерінің барлығының 

қамтылғаны, постер құруы мен оны қорғауы, тақырыпты өздері оқып 

түсінгендеріне риза болады.  

Қорытынды: «Басқаны үйреткен кісі қайталау арқылы меңгерген 

білімдерін нығайтумен ғана емес, пәнге үңілуге мүмкіндік алумен де өзін-өзі 

үйретеді. Сондықтан да асқан дарынды Иохим Форций өзі жайында:"Не істеп,не 

оқысам да соның бәрі,тіпті бір айдың ішінде-ақ ойымнан шығып кетеді, ал 

басқаларға үйреткенімді өзімнің бес саусағымдай соншалық айқын білемін", - 

деген екен. Сондықтан зор табыстарға жету үшін «Еңбексіз талант - тұл» 

дегендей уақыт көшінен қалмай, әлемнің дамыған алдыңғы мемлекеттерінің 

қатарына енуімізге өз үлесімізді қосып, ұрпақ алдындағы борышымызды 

шығармашылық еңбегімізбен жүзеге асыра беруге өз үлесімді қосуға ат салысуға 

шақырамыз. 
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ГУМАНИЗАЦИЯЛАЙ ОҚЫТУДЫҢ ДИДАКТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ 

 

Білімнің гуманизациялануы білім беру жүйесінің жұмыс істеуінің және 

құрылымының заманауи қоғамдық тенденцияларын айқындайтын тиісті 

маңызды әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық үдеріс ретінде 

қарастырылады.Бүгінгі таңдағы дамыған, өркениетті елдердің ұстанымы жалпы 

адамзаттың басына қауіп төндірмеудің амалына ғылым мен білімді тиімді 

пайдалану екені түсінікті. 

Жалпы оқытудың дидактикалық жүйесі тақырыбының кейбір аспектілері 

отандық ғалымдар Құрмет Қабдықапаров, Аспет Кеңесбекқызы Қағазбаева, 

Хорлан Рахимбек, Тілеуғали Әшірбекұлы Қышқашбаев, Досымхан Рахимбек, 

Талғат Сабыржанұлы Сабыров, Қарлығаш Қадашева және басқалардың 

еңбектерінде қарастырылған. Олар өздерінің ғылыми еңбектерінде пәннің ішкі 

заңдылықтарына орай дидактиканың біртұтас жүйесі бар екенін айқындайды. 

Оқытудың дидактикалық жүйесін біртұтастық принципте алу заңдылығының 

зор екені байқалады. И.Ф. Харламовтың [1]зерттеуі бойынша бірнеше 

дидактикалық заңдылықтарды іріктейді: 
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- оқытудың ғылыми және әлемдік көзқараспен бағыттылығы; 

- оқыту процесінде проблема қоя білу;  

- оқытудағы көрнекілік; 

- үйренушілердің белсенділігі мен саналығы; 

- оқыту материалын ыңғайлау; 

- оқытудағы жүйелілік және сабақтастық; 

- оқытудың циклдық өтілімі; 

- оқытудағы білім беру, дамыту және тәрбиелілік жұмыстардың бөлігі. 

Осыған орай, О.Г.Грохольская [2]төмендегідей  үш әдіснамалық акцентке 

бөліп қарастырады: 

1. Қазіргі күні әлемдік білім беру процесі дамуының маңызды бағыты білім 

беру жүйелерінің интеграциялануы болғандықтан, әлем қоғамын біріктіретін 

мазмұнды-мақсаттық басымдықтар гуманистік, мәдениеттанулық келесідей 

құндылықтар болып табылады: 

- әрбір тұлғаның толыққанды өмірлік өзін-өзі таныту деңгейіне жетуге 

деген қажеттілік идеясы; 

- тұлға дамуының басымдықтарын таңдау кезіндегі тарихи және өнегелік 

негіздер (мақсатты аспектілер – дәстүрлер мен рухани-өнегелік мақсаттарға 

қатысты) идеясы;  

- тұлға қауіпсіздігі мен толеранттығын (әлеуметтік стресс ретіндегі 

қауіпті мінез-құлық тенденциясын еңсеру) қамтамасыз ету идеясы; 

- білім беру мазмұнын жаңа үстем парадигмаға – табиғат, қоғам және 

әрбір адам негіздерінің бірлігіне сүйеу идеясы; 

- білім беру процесінің жаңа ақпараттық-технологиялар құрылымын 

(қашықтықтан, мобильді оқыту, желілік формалар) адамның өнегелік-

психологиялық әлеміне зарарын тигізбей жүзеге асыру идеясы. 

2. Орынды рационализмке талпыну – қазіргі заман дидактикасының 

өзіндік ерекшелігі болып табылады. Оның ұстанымы мен басты мақсаты – білім 

алушылардың барынша аз уақыт, күш, қаражат жұмсалатын оқудың белгіленген 

деңгейіне жетуін қамтамасыз ету. Бұл тұрғыда оқыту процесі қазіргі әлем 

динамикасы жағдайында ақпараттық қоғам болмысының позициясынан жүзеге 

асырылады. 

Қазіргі дидактикалық жүйеде оқытудың мәні оқушыларға дайын білімдер 

беруге де, қиындықтарды өз бетінше жеңуге де, білім алушылар ашатын 

жаңалықтарға да келіңкіремейді. Оны педагогикалық басқару мен білім 

алушылардың жеке бастамашылдығы және дербестілігімен дұрыс үйлесуі 

ерекшелендіреді. 

Мұндай дидактикалық жүйе арқылы білім берудегі бірқатар белгісіздіктер 

еңсерілуі тиіс. Олар төмендегілерге байланысты: 

- оқытудағы авторитарлық және гуманистік амалдардың қашықтануына;  

- білім берудегі жобалық және еркін мақсатты тұжырымдау ролін 

анықтауға; 

- білім берудегі социоцентристік (мемлекет тұрғысынан қарағандағы 

тұлға моделі) және антропоөзекті (адамның тұлға ретіндегі өзіндік құндылығы) 

жуықтамасы; 

http://tilimen.org/ashimbaeva-f-e.html
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- БИД (стандарт) немесе полимәдениетті және мағына құрушы өмірлік 

дағдылардың (мәдениеттанулық идеялар) бірлігі арқылы білім беру жүйелерін 

интеграциялауға; 

- мінездік, коммуникативтік, когнитивтік таптаурындарды дамыту 

қажеттілігіне, олар жеке стиль секілді жас адамдардың қазіргі күнгі жүріс-тұрыс 

стратегиясы ретінде тұрақтылау болады және ақыр аяғында ұлт менталитетін, 

оның мәдениетін анықтайтын болады [4]. 

3. Қазіргі дидактикалық жүйенің бірқатар белгілері болуы тиіс [3;4]:  

Біріншіден, дидактикалық жүйе моделінің белгілі бір концептуалды 

кеңістікте байыпталуы маңызды. Әрбір осындай модель оқу процесіне тарихи, 

саяси, экономикалық, әлеуметтік-мәдени, ұйымдастырушылық-педагогикалық 

жағдайларды ескере отырып, белгілі бір концептуалдық амалдар (авторитарлық, 

гуманистік), мазмұндық-мақсаттық басымдықтар (жобалық немесе мақсатты 

тұжырымдау) тұрғысынан қарап құрылуы тиіс.   

Екіншіден, дидактикалық жүйе оның жүзеге асуының түрлі технологиялық 

өрістерінің жиынтығын қолдану мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс, олар: 

интеллектуалдық-когнитивті, тұлғалық-бағдарлы, коммуникативті-қылықты, 

өнегелі-психологиялық, ақпаратты-технократтық және т.б. 

Үшіншіден, дидактикалық жүйе білім алушыларды жүйеленген, берік 

және сонымен бірге оперативті білімдермен қамтамасыз етуі, сонымен қатар 

келесі талаптарды жүзеге асыруға себептесетін жағдай тудыруы тиіс: адамды өз 

бетінше білім алуға үйрету, оны өзін-өзі дамытуға және өзін-өзі жетілдіруге 

уәждеу.  

Төртіншіден, дидактикалық жүйе болашақ маманды тұлғалық және кәсіби 

міндеттердің (білім беру траекториялары) дұрыс шешу нұсқаларының мол 

жағдайында қалыптасу мүмкіндігін қамтамасыз ету. 

Бесіншіден, қазіргі дидактикалық жүйе мінез-құлықтық, коммуникативтік, 

когнитивтік таптаурындардың басым болуын қамтамасыз етуі тиіс, себебі олар 

өзгермелі болмыстың нақты бір жағдайындағы әрекеттері туралы түсінік береді. 

Адамға сәйкестілік принципіне сай келетін білім адамның қоршаған әлемді 

игеруге қатысты мүмкіндіктерін анықтауға және жүзеге асыруға көмектесуі тиіс. 

Адамның өз біліміне, өзіндік бірегей және қайталанбас дамуына деген құқығын 

белгілеуі арқылы білім берудің гуманистік тәсілінің басымдығын қайта қалпына 

келтіру қажет. Гуманистік тәсіл адамның, оның отбасының, мектебінің, ЖОО-

ның, өңірі мен жалпы елінің қазіргі білім беру жүйесінен күтетін үмітінің жүзеге 

асырылуын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

Білім берудің тағы бір жағы – тұлға қалыптасуының және дамуының 

маңызды көрсеткіші. Қазір, жастар санасына ақпараттық ықпал ету және 

ақпараттық қысым жасау жағдайында, тұлға дамуының рухани жағын, адамның 

өнегелік-психологиялық әлемін түзете отырып, білім беру құралдарымен қайта 

жаңарту міндеті тұр. Мақсаты – лайықты жас, қызмет етуші шеберлер, икемді 

коммуникаторлар, сонымен қатар өркениет тарихындағы гуманистік 

дәстүрлерге сәйкес жақсылық пен жамандық арасын нақты түсінетін аса өнегелі 

тұлға қалыптастыру [5]. 
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Білім беру парадигмасының жаңаша өңделген негізгі ұстанымдары білім 

алушылар мен әрбір білім беру ұйымдарының тәрбиелеу кеңістігін мақсаттық, 

мазмұндық және технологиялық қаруландыруын қамтамасыз ете алатын болады.  
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ ПО 

ХИМИИ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПОВЫШЕНИЯ  

УСТОЙЧИВОГО ИНТЕРЕСА К ОБУЧЕНИЮ 

 

В современных условиях школьного образования большое внимание 

уделяется научному исследованию учащихся.  

В этом ключе, часто школьные учителя консультируется с ведущими 

учеными высших учебных заведений, работающими в университете, или 

привлекают их в качестве научного консультанта или руководителя. 

Участвуя во внеклассной работе по подготовке научных проектов 

школьников, в основном из интеллектуальной школы, в качестве научного 

руководителя, хотелось бы обобщить теоретико-практический опыт данной 

работы и разработать стратегию выполнения научных проектов учащимися. 

В Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического 

направления Восточно-Казахстанской области активно выбирающие 

внеклассную форму обучения, т.е. проявляющих глубокий интерес к науке, 

являются ребята с одаренными способностями. 

В литературе одарённым ребенком принято называть того, чьи 

способности явно превосходят некие средние возможности большинства других. 

«Одарённый ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности» [1]. 

В специальных источниках чаще всего выделяют несколько категорий 

детей, которых обычно и называют одарёнными [1]:  

- дети с высокими показателями по специальным тестам интеллекта 

(интеллектуальная одарённость);  

- дети с высоким уровнем творческих способностей (творческая 

одарённость);  

- дети, достигшие успехов в каких-либо областях деятельности, эту 

категорию детей чаще называют талантливыми;  

- дети, хорошо обучающиеся в школе (академическая одарённость).  
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Опыт педагогической деятельности показывает, что определенным видом 

деятельности в школе занимаются дети, проявляющие высокий уровень знаний 

и хорошо обучаемые, т.е. с академической одарённостью [1]. 

Сегодня можно говорить о многих формах и методах работы с одаренными 

учащимися, но наиболее приемлемой для руководителей и для учащихся, 

особенно, только начинающих изучать химию в школе является форма 

внеклассной работы.  

Одна из общепризнанных форм работы с одарёнными учениками по 

научно-исследовательской деятельности является научный проект.  

Научный проект как внеклассная, внешкольная деятельность школьников, 

показывает возможности учащихся «добыть» новые знания, приобрести умения 

и навыки экспериментальной работы, проявлять наблюдение за ходом 

химических процессов, обобщать результаты исследования, формулировать 

выводы и заключение. 

Данные исследования показывают [2, 3], что: 

а) элементы исследовательской деятельности позволяет преподавателям не 

только обучать детей, но и направлять их познавательную активность; 

б) научный проект организует исследовательскую, творческую, 

самостоятельную работу;  

в) четко продуманная тема работы совершенствует логику научно-

познавательного поиска.  

Многие учащиеся стараются разработать нестандартный подход к 

решению научной проблемы. Однако, в этом случае необходимо постоянное 

руководство со стороны учителя химии или ученого-химика, т.к. требуется 

консультация по решению поставленных задач и конечной цели с научных 

позиций. 

Решать такие проблемы проектно-исследовательской деятельности среди 

учащихся может преподаватель, который сам находится в постоянном научном 

поиске, тогда его деятельность, при условии достаточной мотивации ребенка, 

может привлечь школьников к самостоятельной работе по подбору источников 

(специализированной научной литературы), содействовать проявлению ими 

инициативы в выборе тем исследований и выбирать, в конечном итоге, из них 

наиболее актуальные на современном этапе развития науки, техники и 

производства.  

Незаменимыми инструментами в развитии и написании исследовательских 

проектов, в образовательном пространстве школы, выступают 

исследовательские методы обучения [3].  

Нужно отметить, что педагогические технологии экспертов [4, 5] 

отражают на практике совершенно новые принципы работы в учебном процессе: 

личностно-ориентированного образования, индивидуального подхода, которые 

требуют, в первую очередь, новаторства в обучении.  

В настоящее время в современной образовательной среде требуются такие 

методы обучения [2, 3, 4, 5], которые:  
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а) формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию 

учащихся в учении;  

б) развивают общие учебные умения и навыки: исследовательские, 

рефлексивные, самооценочные;  

в) формируют не просто умения, а компетенции, то есть умения, 

непосредственно сопряженные с практической деятельностью;  

г) приоритетно нацелены на развитие познавательного интереса учащихся;  

д) реализуют принцип связи обучения с жизнью. 

При условии развития среди учеников навыков научно-исследовательской 

работы уже в школе, даёт им возможность самостоятельно осуществлять поиск 

ответов на интересующие их вопросы, следовательно, повышать устойчивый 

интерес к обучению, а это позволяет подготовить хорошую академическую базу 

для их дальнейшего образования. 

Нужно отметить, что процесс подготовки учащегося к исследовательской 

деятельности очень непростое и трудоемкое занятие, которое заключается в его 

обучении научному поиску и новым возможностям, а это является важнейшей 

задачей в условиях современного образования. 

Исследовательская и проектная деятельность учащихся [2, 3] совместно с 

научным руководителем это интегративный вид деятельности, синтезирующий 

в себе элементы познавательной, ценностно-ориентационной, творческой, 

преобразовательной и коммуникативной деятельности, позволяющий творчески 

воспринимать действительность, формирующий навыки самообразования и 

постоянного интереса к учебе.  
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ПОЛУЧЕНИЕ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ СО-ТЕРМОЛИЗОМ 

РИСОВОЙ ШЕЛУХИ И НЕФТЕШЛАМА 

 

Активированный уголь находит широкое практическое применение в 

очистке воздуха и газов, в обесцвечивании и очистки жидкостей и растворов, в 

водоподготовке, в качестве катализаторов и носителей катализаторов, в 

медицине, в табачном производстве и т.д. Важнейшим сырьем для получения 

активного угля, являются: древесина (в виде опилок), древесный уголь, торф, 

торфяной кокс, каменные и бурые угли, а также полукокс бурых углей. Известны 

способы получения активированного угля из фруктовых косточек, скорлупы 

орехов, сельскохозяйственных отходов, отходов бумажного производства, 

мусора, осадков сточных вод, изношенных резиновых покрышек, отходов 

производства синтетических полимеров и т.д., которые не нашли широкого 

промышленного применения [1-5]. 

Известны способы получения активированного угля из растительных 

отходов, в частности из отходов ячменя (шелуха и некондиционное зерно) и из 

соломы рапса [6-7]. Имеются работы по получению высокопористого активного 

угля из рисовой шелухи, который имеет селективную сорбционную активность 

на ионы свинца [8-9]. Имеются сведения, что совместная переработка рисовой 

шелухи с политетрафторэтиленом показывает высокую пористую структуру 

[10]. 

Авторами [11] получен активированный уголь из рисовой шелухи, 

карбонизацию проводят при температуре 500-700ºС с выдержкой 100-120 мин, 

активацию осуществляют при температуре 780-800ºС при расходе водяного пара 

2,0-2,5 кг на 1 кг карбонизированного продукта. Адсорбционная активность по 

йоду активированного угля полученного данным способом составляет 20-25 %. 

Недостатком данного способа является низкая адсорбционная активность. 

Задачей данной работы является устранение вышеуказанного недостатка, 

это достигается проведением процесса со-термолиза рисовой шелухи с 

нефтешламом с целью получения активированного угля с более высокими 

сорбционными характеристиками. 

При проведении со-термолиза используются многокомпонентные смеси или 

композиты, различных по своей природе органических материалов с целью получения 

синергизма термолиза компонентов и, соответственно, улучшения выхода и 

селективности вторичных продуктов. Процессы со-карбонизации смесей 
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техногенного сырья и природных углеродных материалов с целью получения твердых 

пористых сорбентов относительно новая и малоизученная область применения со-

термолиза к задачам переработки органического сырья. 

Со-термолиз рисовой шелухи и нефтешлама проводили в трубчатой печи, 

изготовленной из нержавеющей стали с высотой 250 мм и внутренним 

диаметром 25 мм при температуре 500ºС и активацией карбонизата водяным 

паром при температуре 800ºС. 

Работу проводили по общей методике: в трубчатую печь изготовленную из 

нержавеющей стали высотой 250 мм и внутренним диаметром 25 мм помещают 

смесь рисовой шелухи и нефтешлама, герметизируют и осуществляют 

карбонизацию со скоростью подъема температуры 10ºС в минуту до 500ºС и 

выдерживают при этой температуре 100 мин. Затем с нижней части трубчатой 

печи подключается сосуд для подачи пара воды с расходом 2:1 на массу 

карбонизата. Активацию проводят при температуре 800ºС. Физико-химические 

показатели активированного угля показаны в таблице. 

 

Таблица – Результаты экспериментальных исследований 

Наименование показателя Результаты экспериментальных исследований 

Массовое соотношение 

рисовой шелухи и 

нефтешлама 

9:1 8:2 7:3 6:4 5:5 

Выход карбонизата, 

мас.% 

42,7 40,6 36,8 33,7 33,0 

Выход активированного 

угля, мас.% 

35 32,4 29,4 26,6 26,2 

Адсорбционная 

активность по йоду, % 

46,9

9 

43,18 38,10 31,75 26,67 

Суммарный объем пор по 

воде, см3/г 

1,41 1,38 1,31 1,28 1,20 

Массовая доля влаги, % 4,1 4,5 4,9 5,1 5,3 

Насыпная плотность, 

г/дм3 

201,

4 

207,9 211,3 213,2 220,8 

 

По результатам экспериментальных исследований, полученный продукт 

при совместной переработке рисовой шелухи и нефтешлама в соотношениях 9:1 

соответствует активированному углю марки ДАК (ГОСТ 6217-74. Уголь 

активный древесный дробленый). 

Использование предлагаемого способа получения активированного угля 

по сравнению с известным способом обеспечивает высокую адсорбционную 

активность и в качестве сырья предлагается использовать рисовую шелуху и 

нефтешлам. Результаты исследований позволяют рационально использовать 

природные ресурсы и имеют природоохранное значение. 
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ORGANIZING STUDENTS’ RESEARCH WORK WHILE STUDYING THE 

TOPIC "SULPHERIC ACID PRODUCTION" 

 

In modern conditions, the skills and abilities of specialists which they acquire 

during the learning process become practically significant. These skills help to adapt 

to new cognitive situations, recycle existing information, predict the results of activities 

by using the intellectual and creative potential. At each level of education, it is 

necessary to develop creative thinking and research skills among students, without 

which it is difficult for us to continue education and to realize in the labor market. 

These qualities are developed through the active participation of students in research, 

which at the present stage turns into one of the main components of the professional 

training of the future specialist. In recent years, the research work of students in higher 

education institutions is not organized in the best way, a significant part of the student 

contingent has moved away from active participation in scientific work and scientific 

and technical creativity. At the same time, the importance of the problem of forming 

the research skills of students confirms the analysis of a large number of 

professiograms of specialists in various fields, which include skills in problem 

formulation and solving, system analysis, abstraction, formalizations, etc. 

Traditionally, the concept, "research work of students" (NIRS) is identified with the 

forms of attracting students to the scientific work of the departments, as well as the 

departmental and university laboratories, the implementation of educational research 

works, diploma works, participation in conferences, seminars, competitions, 

exhibitions, etc., which is not entirely correct. We believe that scientific and technical 

creativity is a more capacious concept than NIRS, which includes the following 

elements: 

- teaching students the basics of research work, inculcating certain skills; 

- the implementation of scientific research under the guidance of teachers. 

Correctly organized planned research work of students in the process of education in 

the university performs a number of functions: educational, organizational-

orientational, developing and nurturing.  

Within the framework of study time, with the enrichment of traditional forms of 

organizing the educational process, the development of research skills and abilities of 

students is possible in case of using the developmental learning tools: problematic, 

research, project, heuristic, the main task of which is the formulation of cognitive 

contradictions in the process of studying a particular discipline.  

An important form of research work of students, performed during school hours, 

is the introduction of elements of scientific research into laboratory work. When doing 

such work, the student independently prepares the work plan, selects the necessary 

literature, conducts mathematical processing and analysis of the results, and draws up 

a report. For first year students, the main forms of NIRS in the educational process are 
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preparation of abstracts, individual homework assignments with elements of scientific 

search, participation in students’ subject communities.  

In the course of studying the discipline "Chemical Technology" we attempted to 

introduce elements of educational and research work in the study of the topic: 

"Production of sulfuric acid".  

Based on the foregoing, an algorithm was developed to calculate the equilibrium 

of the degree of conversion of sulfur oxide (IV) to sulfur oxide (VI) with the 

simultaneous calculation of the equilibrium constant at various temperatures and 

pressures. 

The oxidation reaction is a reversible exothermic reaction: 

2SO2 + O2 ↔ 2SO3 + 184 кДж (5000С) 

The process is accompanied by a slight decrease in the volume of the material 

formed and an increase in temperature. Therefore, in accordance with the Le 

Chatelier’s principle, some increase in pressure and a decrease in temperature are 

necessary to preserve the isothermal conditions. In this case, the degree of conversion 

increases, but the absolute reaction rate decreases, which leads to a decrease in the yield 

of the desired product. Therefore, careful selection of both the optimum temperature 

and the optimum pressure in the system is done at the same time. 

The equilibrium constant is expressed by the equation: 

Кр =  
𝑃𝑆𝑂3

𝑃𝑆𝑂3𝑃𝑂2
0.5 (1) 

Where РSО3, PSO2, PO2 are the equilibrium partial pressures of SO3, SO2, O2. 

The value of Kp depends on the temperature and is calculated by the Van't Hoff 

equation: 
𝑑𝑙𝑛𝐾𝑝

𝑑𝑇
= − 

∆𝐻

𝑅𝑇2
 (2) 

With sufficient accuracy for practical calculations, the values of Kp in the 

interval 390-650oС can be calculated by the formula: 

𝑙𝑔𝐾𝑝 =
4905.5

𝑇
− 7.1427 (3) 

After the corresponding transformations, formula (3) takes the form (4): 

𝐾𝑝 = 𝑙2.303(
4905.5

𝑇
− 7.1427) (4) 

According to this formula, the values of the equilibrium constant were 

calculated. The degree of conversion of SO2 to SO3, achieved on the catalyst, depends 

on the temperature and is expressed by the equation: 

Хр =  
𝑃𝑆𝑂3

𝑃𝑆𝑂3+𝑃𝑆𝑂2 
 (1) 

However, the equilibrium yield can also be found from the known value of the 

equilibrium constant with known initial concentrations of SO2 and O2. 

𝐾𝑝 =
(𝑃𝑆𝑂3)

(𝑃𝑆𝑂2)𝑃𝑂2
, 𝑖𝑓 𝐾 = √𝐾𝑝 

Substituting the values of sulfur oxide (VI) through K and PO2, we find the 

equilibrium yield: 

𝑋𝑝 =
𝑃𝑆𝑂3

𝑃𝑆𝑂2/𝐾√𝑃𝑂2+𝑃𝑆𝑂3

𝐾√𝑃𝑂2

=
𝐾√𝑃𝑂2

𝐾√𝑃𝑂2 + 1
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The numerator and denominator are divided by √𝑃𝑂2, then 

𝑋𝑝 =
𝐾

𝐾+1
√𝑃𝑂2

⁄
 ; 𝑋𝑝 =

𝐾

𝐾+√1
𝑃𝑂2

⁄

 

The oxygen partial pressure is: 

𝑃𝑂2
=

(𝑏 − 0.5𝑆𝑂2𝑋𝑝)𝑃

(100 − 0.5𝑆𝑂2𝑋𝑝)
 

Since under the root PO2 has the opposite meaning, 

𝑋𝑝 =
𝐾

𝐾 + √
(100−0.5𝑆𝑂2𝑋𝑝)

(𝑏−0.5𝑆𝑂2𝑋𝑝)𝑃

 

 b - is the initial concentration of oxygen in the drifting gas; 

SO2 - is the initial concentration of sulfur oxide (IV) in the same place; 

P - pressure of gases in the system; 

K - is the equilibrium constant at a given temperature. 

In this equation, the unknown value Xp enters the right and left parts. Equations 

are also called transcendental equations. They are solved by the method of multiple 

selection of the value of the sought value and setting it into the equation until the 

smallest difference is found. 

This equation allows us to find Xp from the known constant and initial 

concentrations of SO2 and O2, regardless of the further decrease in their concentrations. 

Each student receives an individual assignment. Thus, for example, if one needs 

to determine the equilibrium constant of the reaction and the degree of transformation 

of the substance at different temperatures, a certain pressure and given reactive 

substance, then for another student - at a certain temperature and concentration of sulfur 

oxide (IV) and oxygen, but different pressures, etc. The values of temperature, pressure 

and concentration can vary within fairly wide limits. Moreover, each student for his 

specific task should determine the optimal conditions for the process, formalizing the 

resulting data in the form of graphical dependencies. Then, under the optimal 

conditions, the student performs laboratory work to obtain sulfuric acid. 

It should be noted that this approach of performing the laboratory work allows 

activating the work of the student, enabling him to understand the importance of 

determining the optimum conditions for carrying out reactions long before the process 

is carried out in the factory, making the student think about the importance of using 

knowledge in different subjects, allows to prepare him for understanding that 

calculations are really necessary. 

The fulfillment of the calculation tasks practically comes down to the student 

entering data into the algorithm, obtaining and processing the results. The results need 

to be analyzed, conclusions drawn about the parameters that need to be changed in 

order to obtain the greatest yield of the target product. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНОГО И СПИРТОВОГО 

ЭКСТРАКТОВ СУХОЖИЛИЙ МАРАЛА НА СОДЕРЖАНИЕ 

СТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ 

 

В настоящее время одним из важных направлений научных разработок в 

области биологической химии и фармакологии является поиск новых 

источников биологически активных веществ. Одним из уникальных источников 

природных биологически активных веществ животного происхождения является 

продукция пантового оленеводства. Пантовое оленеводство - это отрасль 

животноводства, занимающаяся разведением оленей, главным образом маралов, 

с целью получения от них такой продукции как панты, мясо, а также побочной 

продукции (кровь, сухожилия, хвосты, околоплодная жидкость и т.д.). Данная 

продукция используется для получения лечебных и саногенетических 

препаратов [1].  

В Казахстане широкое применение нашла продукция, изготовленная 

основе пантов. К такой продукции относятся пантогематоген, пантокрин, 

пантовые нарезки, пантовый отвар, препарат «Эррегин», бальзамы «Батыр», 

«Сабыр» и другие биологически активные добавки. В пантолечебницах 

применяются пантовые ванны, жаровые и фитобочки, основным компонентом 

которых так же являются панты [2]. Однако, согласно литературным 

источникам, побочная продукция мараловодства (сухожилия, хвосты, зародыши 

и т.д.) в Казахстане до настоящего времени остается практически не изученной, 

поэтому большая ее часть утилизируется [3]. В целях повышения рентабельности 

отрасли целесообразно использовать наряду с пантами и кровью 

второстепенную продукцию, являющуюся ценным биологическим материалом. 

Это и обусловило направление нашего исследования.  
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В качестве объекта исследования выбраны сухожилия маралов, а именно - 

спиртовой экстракт сухожилий маралов. В виду того, что наличие спиртового 

раствора ограничивает круг потребителей из-за индивидуальной 

непереносимости спирта, так же нами был исследован водный экстракт 

сухожилий. Предмет исследования половые гормоны – тестостерон, прогестерон 

и эстрадиол, т.к согласно проведенным исследованиям, именно эти гормоны 

являются основой мараловодческой продукции [1, 4].  

Для определения содержания гормонов стероидной природы (тестостерон, 

прогестерон и эстрадиол) применялся метод иммуноферментного анализа. 

Пробоподготовка для анализа спиртового экстракта проводилась по методу 

Коршенгольца, водного экстракта – по методу Луницына. Этапы 

пробоподготовки представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Этапы пробоподготовки 

Спиртовый экстракт (по Коршенгольцу) Водный экстракт (по 

Луницыну) 

1) Очистить и измельчить; 

2) Экстрагировать 3 раза 50% этиловым спиртом 

(10:3; спирт:сырье), усовершенствовали: (15:3, 

спирт:сырье) при 20 ̊С в течении 72 часов; 

3) Установить рН = 4,7 с помощью 0,5% 

СН3СООН; 

4) Вымораживать при -25 ̊С в течение 24 часов; 

5) фильтрование; 

6) Установление рН = 5,4 с использованием 0,1М 

NaOH. 

получают 

экстрагированием на 

экстракторе Соксклета 

1) Очистить и 

измельчить; 

2) 25 г сырья 

экстрагируют дист.водой 

при 120 С в течении 2,5 

часов. 

 

 

Изучение химического состава сухожилий, включало в себя две стадии: 

качественное определение гормонов проведением цветных реакций и 

количественное - твердофазным конкурентным иммуноферментным анализом в 

сочетании со спектрофотометрической фиксацией аналитического сигнала [5]. 

Проведенные качественные реакции, на выявление группы стероидных 

гормонов как с водным, так и со спиртовым дали положительный результат. 

Реакция с концентрированной серной кислотой. К 1 см3 анализируемого 

образца добавляют 1 см3 концентрированной серной кислоты (без нагревания). 

Полученный бесцветный или желтый раствор при добавлении 1 см3 воды 

приобретает желтую окраску (с переходом до красно-коричневой) или 

интенсивную флуоресценцию. Появление характерной окраски свидетельствует 

о содержании группы стероидных гормонов. 

Реакция с р-толуолсульфокислотой. К 10-100 мкг анализируемого раствора 

добавляют 20 мкг кристаллической р-толуолсульфокислоты и нагревают до 110 

– 120 ̊С. Стероиды дают при этом окраску от желтой до красно-коричневой и 

флуоресценцию. 

Реакция с ванилином и серной кислотой. 5 г вещества смешивают в 

фарфоровой чашке с 5 г ванилина и 100 каплями концентрированной серной 



48 
 
 

 

кислоты и, перемешивая содержимое чашки вращением, нагревают на водяной 

бане в течение 60 с. Появляется красная или коричневая окраска, изменяющаяся 

после охлаждения и добавления 2 см3 спирта, свидетельствует о наличии группы 

гормонов. 

Около 50 мг сульфаниловой кислоты растворяют при слабом нагревании в 

2 см3 разбавленной соляной кислоты. К раствору после охлаждения в ледяной 

воде приливают по каплям при перемешивании 0,3 см3 раствора нитрата натрия 

(10%). При добавлении к полученному диазосоединению из сульфаниловой 

кислоты анализируемого раствора в смеси 3 см3 раствора гидроксида калия и 2 

см3 воды появляется красная окраска. Появление красной окраски подтверждает 

наличие в анализируемом растворе женского гормона – эстрадиола [6]. 

В исследуемых водном и спиртовом экстрактах сухожилий марала были 

количественно определены следующие гормоны: прогестерон, тестостерон, 

эстрадиол. Определение выше указанных гормонов проводилось твердофазным 

конкурентным иммуноферментным анализом в сочетании со 

спектрофотометрической фиксацией аналитического сигнала.  

Экспериментальные данные количественного определения гормонов в 

водной и спиртовой вытяжках сухожилий, а также в пантокрине - образец 

сравнения представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Экспериментальные данные количественного определения 

Исследуемый образец 
С, нмоль/л 

тестостерон эстрадиол прогестерон 

Водный экстракт сухожилий 3,40 1,066 0,25 

Спиртовой экстракт сухожилий 0,752 0,070 3,940 

Пантокрин 1,160 0,170 4,850 

 

Обобщая полученные данные, можно сделать выводы: 

1. экспериментально определено, что водная и спиртовая вытяжки 

сухожилий марала, как и пантокрин, содержат гормоны стероидной природы, а 

именно прогестерон, тестостерон, эстрадиол; 

2. экспериментально установлено, что количественное содержание 

данных гормонов и в спиртовом и в водном экстрактах достаточно для 

использования в качестве лечебных и саногенетических препаратов.  

Таким образом, основным критерием при выборе растворителя для 

приготовления экстракта является индивидуальная непереносимость этилового 

спирта. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ҚАЗАҚСТАННЫҢ АЛТАЙ ӨҢІРІНДЕ ӨСЕТІН ARTEMISIA 

ТҰҚЫМДАСЫНА ЖАТАТЫН ӨСІМДІКТЕРДІҢ  

ХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫН ЗЕРТТЕУ 

 

Мындаған жылдар бойы адамзат адамның әртүрлі аруларымен күресуге 

дәрілік өсімдіктерді пайдаланды. Әрине ол әртүрлі елдерде әрқалай, әртүрлі 

дәрежеде пайдаланылады. Өркениетті елдерде дәрілік өсімдіктерді 

пайдаланудың өте бай тәжірибесі жинақталды. ХХ ғасырда ғылым мен 

техниканың дамуы нәтижесінде фармакологияда синтетикалық химияның 

дамуы көптеген ауруларды емдеуге пайдалануға болатын жасанды 

препараттарды өмірге әкелді. Соның нәтижесінде көптеген елдерде сол 

синтетикалық препараттарды пайдаланудың нәтижесінде дәрілік өсімдіктерге 

деген көзқарас өзгере бастады, яғни қызығушылық төмендеді. Дегенмен соңғы 

жылдары дәрілік өсімдіктерге деген көзқарасы өзгеріп, оларды кеңінен 

пайдалана бастады. Қазақстан флорасы пайдалы өсімдіктерге, соның ішінде 

ерекше маңызды болып саналатын дәрілік өсімдіктерге бай. Қазіргі кезде әртүрлі 

ауруларды емдеу үшін дәрілік өсімдіктерге ерекше көңіл бөлінуде. Зерттеу 

жұмысында Asteraceae тұқымдасына жататын Artemisia terra-albae, Artemisia 

sublessingiana өсімдіктерінің жерүсті бөліктеріне сандық және сапалық талдау 

жүргізілді. Artemisia terra albae өсімдігінің гексан экстрактісі алынды. Экстракт 

құрамынан ұшқыш заттардың мөлшері анықталды. 

Түйін сөздер: Artemisia terra-albae, Artemisia sublessingiana, химиялық 

құрамы, ұшқыш заттар, газ хроматографиялы-масс-спектрометрия. 

Жусан - бірнеше миллиондаған гектар жерде өсіп жатқан дәрілік 

өсімдіктердің бірі. Пелопоннестің оңтүстік-шығысында Артемида храмы 

сақталған, ол - Айдың, денсаулық сақтаудың, бала туудың және де көбеюдің 

Құдайы болған [1], соның құрметіне жусанның латынша атауы «Artemisia»- 

денсаулық өсімдігі деп аталған. Жусанның емдік қасиеттері жайлы Абу Мансур, 
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Авиценна, Ибн Байтар заманында айтылған, жусанның жеміс берген кездегі жас 

өркендері мен кептірілген жапырақтарынан шай қайнатып, безгек ауруы, бүйрек 

ауруларында, ішек құртын жоюда, қабынумен күресуде пайдаланған [2]. 

Жусанның 400-ден астам түрі бар деп саналады. Жусанның Отаны Европа, 

Солтүстік Африка аумағы мен Орта Азия белдеулері болып табылады. Бұл 

өсімдік ертеден келе жатыр – оны иммунитеттті күшейту, асқорыту жүйесі 

жұмысын жақсартуда кеңінен қолданған. Эберс папирусында бұл туралы 

жазылған (3.5 мың жыл бұрын) [3]. Жусанның барлық түрін зерттеу мүмкін емес. 

Себебі олардың барлық түрі бірдей қолжетімді емес және де жусанның пайдалы 

қасиеттері толығымен зерттелмеген. Осы бағытта ең қарқынды әдіс жусанның 

құрамынан ұшқыш заттарды бөлу болып табылады. Ол заттардың тек химиялық 

құрамын зерттеп қоймай, сәйкесінші биологиялық белсенділігі мен медицинада 

пайдалануы зерттеледі. 
Химиялық құрамы 
Қазақстанның Алтай өңірінде өсетін Artemisia terra-albae, Artemisia 

sublessingiana өсімдіктерінің құрамындағы маңызды биологиялық белсенді 
заттар эфир майлары болып табылады.  

Салыстырмалы зерттеу бойынша алынған екі өсімдік құрамдарындағы 
эфир майларының құрамы мен жинақталу мөлшері орналасқан экологиялық 
аймағына және өсу кезеңіне байланысты болады. Зерттеу нәтижелері бойынша 
Artemisia terra-albae, Artemisia sublessingiana өсімдіктерінің құрамындағы эфир 
майларының жинақталу максимумы оның бутонизация және бастапқы гүлденген 
кезінде болды [4].  

Өсімдік шикізатты гексан экстрактісінен алынған эфир майларының 
үлгілері газ хроматография және хроматомасс-спектрометрия әдісімен зерттелді 
[5]. Artemisia тұқымдасына жататын өсімдік түрлерінің салыстырмалы талдауы 
бойынша Artemisia terra-albae түріндегі эфир майларының негізгі компоненттері 
терпенді табиғатты болып келеді: монотерпенді, сесквитерпенді, ароматты 
қосылыстар, май қышқылдары. ҚХP, Үpімші қaлaсының Синьцзян физикa және 
химия техникaлық институтының Өсімдік pесуpстapы және apидті зонaның 
химиясы лaбоpaтоpиясындa ГХ-МС әдісімен Artemisia terra-albae, Artemisia 
sublessingiana өсімдіктерінен алынған гександы экстрактілердің құрамындағы 
липофильді ұшқыш заттар анықталды. 

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау. Зерттеліп отырған 
шикізаттардың сандық сараптау нәтижелері бойынша (1-кесте) Artemisia terra-
albae түрінде биологиялық белсенді заттар мөлшері жоғары екендігі анықталды 
[6,7]. 

Зерттеліп отырған шикізаттардың сандық және сапалық сараптау 
нәтижелері бойынша Artemisia terra-albae түрінің биологиялық белсенді заттар 
құрамы бай екендігін көрсетіп, қызығушылық тудырды. 

Зерттеу жұмысының нәтижесінің қорытындысы бойынша Artemisia terra-
albae өсімдігінің липофильді заттардың химиялық құрамы 2-кестеде көрсетілген. 
Жалпы алғанда елуге жуық липофильді заттар айқындалды, соның ішінде 21-і 
идентификацияланды. Пайыздық мөлшер бойынша 49,83% липофильді заттар 
анықталды. Липофильді заттар – бұл өсімдіктер құрамында болатын және оларға 
тиісті хош иіс беріп тұратын ұшқыш заттардың атауы. Эфир майлары 
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органикалық қосылыстардың әртүрлі кластарына жатқызуға болатын ұшқыш 
заттар қоспаларын түзеді. Липофильді заттар кең ауқымды бактерияға қарсы 
агент ретінде әрекет ете алады деген дәлелдер бар [8-9]. Asteraceae тұқымдас 
өсімдігіндегі липофильді заттар құрамы 2-кестеде көрсетілді.  

 

Кесте 1 – Шикізаттың сапалылығы және биологиялық белсенді заттардың 

мөлшері, % 
№ Шикізаттың сапалылығы және 

биологиялық белсенді заттардың 

мөлшері, % 

Өсімдік түрі 

Artemisia terra-

albae 

Artemisia 

sublessingiana 

1 Ылғалдылығы 9,55 9,06 

2 Күлділігі 9,65 8,85 

3 Экстрактивті заттар 52,95 54,36 

4 Бос органикалық қышқылдар 1,21 0,67 

5 Тері илегіш заттар 3,26 2,22 

6 Кумариндер 0,26 0,96 

7 Флавoноидтар 2,94 2,46 

 

 
 

Artemisia terra-albae өсімдігінің липофильді заттар құрамы 
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Кесте 2 – Asteraceae тұқымдас өсімдігіндегі липофильді заттардың 

құрамдық мөлшері, % 
tR 

(мин) 

Қосылыстың аты Молекулалық 

формула 

М
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л
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21.96 

5-этенилдигидро5- 

метил-2-(3Н)-

фуранон 

 

C7Н16O6 

196  

 

55.

76 

+  

 

23,96 

1,1,3триметилцикло- 

гексан 

 

C9H18 

126 

 

44.

49 

+  

 

25.83 

2,5,6-триметил-4- 

гептен-3-он 

 

C10H18O 

154 

 

40.

79 

 

+ + 

 

25.90 

Транс-2,3-

эпиксидекан 

 

C10H20O 

156 

 

83.

35 

+  

 

26.68 

3-метил-3-

циклогексен- 1-ол 

 

C7H12O 

112 

 

52.

01 

+  

 

27.03 

Оксалин қышқылыны 

ңциклогексилметилт

ри- децил эфирі 

 

C22H40O4 

368 

 

38.

42 

+ + 

 

28.39 

3,3-диметил-6- 

метиленцикло-гексен 

 

C9H14 

122 

 

21.

35 

+  

 

28.68 

4-этилфенол  

C8H10O 

122  

 

20.

38 

+ + 

 

28.72 

2,4-диметил-2-

фенил- 1,3-диаксолан 

 

C11H14O2 

178 

 

32.

42 

+  

 

30.09 

4-фенил-морфолин  

C10H13NO 

163 

 

25.

61 

+  

 

30.60 

2,7,7-триметил-3- 

оксотрициклооктан 

 

C10H16O 

52 

 

65.

57 

+  

 

 

31.71 

8,8-диметил-4,5,6,7- 

тетрагидро-3Н- 3а,6-

метано-2,1-

бензитоциазол- 

2,2диоксид 

 

C10H17NO2S 

15 
 

 

61.

31 

+  
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32.16 

1-метил-4-(1-

ацетокси- 1-

метилэтил)-

циклогекс-2енол 

 

C12H20 O3 

12  

 

77.

74 

+  

 

33.68 

О-метокси-α- 

метилбензилспиртi 

 

C9H12O2 

52  

 

39.

20 

+ + 

34.82 1-(2,5- 

дигидроксифенил)- 

этанон 

C8H9О3 53 

 

27.

18 

+  

34.45 9-метил-

бицикло[3,3,1] нон-2-

ен-9-ол 

C10H16О 52 

 

58.

49 

+  

35.68 1,6-дигидро-6-оксо- 

3-пиридин 

карбонқышқылы 

C6H5О3 25 

 

55.

58 

+ + 

36.10 1,5-диметил-2-(1Н)- 

пиридинэтион 

C7H9NS 39 

 

36.

84 

+  

36.48 4,6-октадиен 

қышқылының 2-

ацетил- 2-метилэтил 

эфирі 

C13H20О3 24 

 

47.

58 

+ + 

37.69 1-фенокси-2-

пропанон 

C9H10О2 50 

 

29.

80 

+ + 

38.02 1-гептадек-1-инил- 

циклопентанол 

C22H40О 20 

 

23.

86 

+  

 

Зерттеу нәтижесі бойынша Artemisia тұқымдасына жататын Artemisia terra-

albae өсімдігінің құрамындағы липофильді фракциясы хроматомасс-

спектрометрия(ГХ/МС) әдісімен зерттеу кезінде липофилді заттардың 21 

компоненті күрделі эфирлер, карбон қышқылдары, гидроксиқосылыстар, бициклді 

және азотты қосылыстар қатарына жататыны анықталып, құрылымдық 

формулалары дәлелденді. Негізгі компоненттері: Транс-2,3-эпиксидекан (25,90 м), 

4-фенил-морфолин (30,09м), 1-метил-4-(1-ацетокси-1-метилэтил)-циклогекс-2-

енол (32,16 м), 1,5-диметил-2-(1Н)-пиридинэтион(36,10м), 1-фенокси-2-пропанон 

(37,69 м) Artemisia terra-albae текті өсімдікте алғаш рет алынып отыр. Жүргізілген 

зерттеу жұмысының нәтижелері бойынша қарастырылып отырған Artemisia 

тұқымдасты өсімдік нысанының құрамында биологиялық белсенді 

қосылыстардың көптеп болуы, әрі қарай олардың фармокологиялық 

белсенділігін қарастыруға қызығушылық арттырып отыр. 

Қорытынды: 

1. Қазақстанның Алтай өңірінен жиналған Artemisia тұқымдасына 
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жататын, Artemisia terra-albae, Artemisia sublessingiana өсімдіктеріне сандық 

және сапалық сараптау жасалды. 

2. Шикізаттың құрамындағы ББЗ – ға сандық талдау жүргізе келе, Artemisia 

terra-albae, Artemisia sublessingiana өсімдігінің құрамында сапониндер, амин 

қышқылдары, флавоноидтар көп мөлшерде екені анықталды. 

3. Өсімдіктердің биологиялық белсенді кешенді концентраты гексан, 

дихлорметан, этилацетат және бутанол ерітінділерімен өңделді. 

4. Artemisia terra-albae өсімдігі құрамындағы липофильді заттардың 

мөлшері анықталды. 
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С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

  

ХИМИЯДАН ОҚУШЫ ДЕРБЕСТІЛІГІН ДАМЫТУ МҮМКІНДІКТЕРІ 

 

Жаңа адамды даярлайтын орта мектептер болып табылады. Яғни, «жаңа» 

қоғамға «жаңа» сапалы адам керек. Мұндай адамды қалыптастыру – қазіргі 

заманғы білім беру жүйесінің алдында тұрған басты міндет. Осы жаңа адамды 

орта мектепте тәрбиелеу-оқыту оқушының орындайтын өзіндік жұмысынсыз 

іске асыру мүмкін емес. Сондықтан соңғы жылдары республикамызда 

оқушылардың оқу – таным әрекеттерін белсендіру, яғни сабақтың әртүрлі 

кезеңдерінде оқушылардың өзіндік жұмыстары арқылы оқу процесінің әдіс – 

тәсілдерін жетілдіру, мәселелік оқыту мен ұйымдастыру жайында зерттеу 

жұмыстары жүргізіліп келеді, мәселен, И.Нұғыманов, Ж.Қараев, Р.Әлімқұлова, 

http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/index.php?year=2003&num=29
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Н.К.Ахметов, Ш.Таубаева, Г. Нұрғалиева, А. Әбілқасымова, Т. Сабыров, З. 

Ибрагимова, Ғ. Құсайынов, А. Дайрабаева және басқалардың еңбектерінде осы 

бағыттар сараланған. Педагогикалық-психологиялық анықтамаларда өзіндік 

жұмысқа төмендегідей анықтама беріледі: Өзіндік жұмыс - оқушының білім, 

білікті меңгеруі, оларды қолдану тәсілдерін игеруі үшін мұғалімнің тікелей 

қатысуынсыз ұйымдастырылатын іс-әрекеті. 

Химия пәнін оқыту процесінде белсендіру оқушының білмеуден білуге 

қарай даму танымы арқылы қалыптасады. Психологтардың пікірі бойынша, 

оқушының таным процестері - өзіне тән ерекшелігі бар күрделі психологиялық 

құбылыс. Әрине білім алуда ілгері қарай басуына себепкер болатын негізгі күш 

– әртүрлі қиыншылықтар. Бала білмеуден білуге қарай қадам басқанда, түрлі 

қиыншылықтар мен қиындықтар кездеседі, оларды шешу, жеңу нәтижесінде оқу 

міндеттері өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру және өткізу арқылы жүзеге асады. 

Бүгінгі таңда білім беруде оқушыға тек қана білім, білік дағдыларын ғана 

қалыптастырып қоймай, алған білімін өмірлік қажеттілігіне жарата алып, оны 

шығармашылықпен іске асыру жолдарын игеруді үйрету, оқуға деген танымдық 

қызығушылық қабілетін арттырып, өз білімін әрқашан кеңейту қажеттілігін 

сезінуге жетелеу көзделеді. 

Жалпы, өз бетінше танымдық әрекеттерін арттыратын әдіс – тәсіл түрлері 

өте көп және оның зерттелу тарихы тереңде жатыр. Осы мәселеге, яғни мектеп 

оқушылары мен студенттердің танымдық ізденімпаздығын қалыптастыру жайлы 

көптеген ойшылдар, педагогтар, психологтар, әдіскерлер еңбектерін арнаған. 

Афиндік философ Сократтың ой – пікірлеріне тоқталсақ: оқу барысында 

оқушылардың өз бетінше жұмыс істеуінде және танымдық әрекетіне арнайы 

басшылық қажет деген ойға келеді. Ол бірінші болып эвристикалық әңгімелер 

арқылы оқушылардың танымдық дербестігін жандандыруда оқытудың арнайы 

әдістерін құрады. Сократ өз оқушыларымен әңгімелесуде эвристикалық сұрақтар 

жүйесін ертерек тиянақтап дайындаған. Сөйтіп ол танымдық дербестікті 

оқытуды жандандыру амалы ретінде қарастырады. Кейін келе бұл идеяны ежелгі 

римдік философтар дамытады [1].  

Оқушылардың өз бетінше танымдық әрекеттерін дамытудың оқытудағы 

әдістерінің негізін салған Я.А. Коменский. Оқушылардың оқуға деген 

қызығушылығын арттаруда шеберлі мұғалімдер мен тартымды әдістер деп 

жазды. «Мен өз оқушыларымда білімді меңгеру барысындағы негізі ретінде өз 

бетінше жұмысты бақылап- байқауда, сөйлеуде, практикада, қолданыста үнемі 

дамытып отырамын»- депті. Я.А.Коменский жаңа материалды түсіндірмей 

тұрып тақырыпқа қызығушылығын ояту үшін әрі қызықты, әрі пайдалы бір 

мәлімет беруді, немесе оқушыларға сұрақтар мен тапсырмалар беріп, бүгінгі мен 

өткенді өз бетінше байлыныстыра алатындай жағдай тудыруды ұсынады [2]. 

Сабақта оқушылардың танымдық әрекетін белсендіретін құрал 

оқушылардың өзіндік жұмысы болып табылады, бірақ мұғалім жетекшілік 

жүргізуі шарт екені көптеген эксперименттер нәтижесінде дәлелденген.  

Р.М.Микельсон: «Өзіндік жұмыс мұғалімнің бақылауымен ешқандай 

оқушылардың тапсырмаларды орындауы деп түсінеміз» - деп жазған. 

Дидактикалық әдебиеттерде өзіндік жұмыстың басқа да анықтамалары бар. 
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Мұнда оқушылардың өзіндік жұмысы деп, «максимум белсенділікті қолданатын, 

шығармашылықты, өзіндік пікірі бар, талап әрекеттерінің орындалуын»- айтады 

[3]. 

Жалпы педагогиклық және әдістемелік сұрақтарды жан-жақты 

қарастырғанда оның психологиялық жағы оқу әрекетінің позициясынан аз 

қарастырылған. Осы проблемаларды қарастырылуда алғы шарттарды 

анықтайық: 

Біріншіден оқушының өзіндік жұмысы сабақтағы оқу әрекетінің дұрыс 

ұйымдастырылғанының нәтижесі, ол оның бос уақытында өз бетінше дамуын, 

ізденуін тудырады. Сондықтан да мұғалімнің ұйымдастырған және басқарған 

оқу жұмысын меңгеруде өз бетінше әрекет тудыруда. 

Екіншіден, берілген дәлелдемелердің жиынтығында өзіндік жұмыс үй 

жұмысынан кеңірек мағынада берілген, яғни келесі сабаққа дайындалу үшін үйге 

берілген тапсырмаларды орындау. Өзіндік жұмыс сабақтан тыс уақытта да 

жүреді. Жалпылап алғанда қандай да болсын материалды қабылдауда оқушының 

сабақ үстіндегі де, сабақтан тыс уақытта да өз бетінше жұмыс істеуі.  

Үшіншіден, аталған барлық ерекшеліктерімен сипатталған өзіндің жұмыс 

оқушылардың оқу әрекетінің өзгеше түрі деп қаралу керек. Бұл оқу әрекетінің 

жоғарғы түрі, сыныптағы оқушының жұмысымен байланысты өз білімін 

көтерудің бір түрі. С.Л.Рубенштейн бойынша, нағыз өзбеттілік әрекеттердің 

саналы себептілігін және олардың дәйектілігін ұйғарады. Өзгелердің ықпалына 

және сендірулеріне көнбегендік қисық мінезділікке жатады, ал ерік өзбеттеліктің 

нағыз көрінісі, себебі адамның өзі солай не басқаша істеуге объективті негіздері 

қарастырылады. 

«Танымдық өзбетіншілік» – бұл тұлғаның өздігінен білім алу нақышымен 

және ең алдымен ұмтылысымен сипатталатын қасиеті, бұл өз алдына 

өзбетіншелікті ақыл-ой сапасы ретінде қарастыру дегенді білдіреді.  

Қазіргі кезде Қазақстан мектептерінде педагогикалық үрдістің сапасын 

жақсартудың бай тәжірибесі жинақталып келеді. Солардың бірі педагогикалық 

үрдісте оқушылардың логикалық, ойлау қабілеттерін дамытуда өзіндік жұмыс 

түрлерін ұйымдастыру. Оқушлардың өзіндік жұмысы – мұғалімнің қажетті 

нұсқаулар бойынша оқушының оқу жұмысының жеке дара және ұжымдық түрі. 

Өз бетінше жұмыстың негізгі ерекшелігі – оқушының берілген тапсырманы 

мұғалімнің көмегінсіз орындауы. Химия сабағында оқушылардың белсенділігін 

арттыру өздігінен жұмыс істей білуге үйретуге негізделеді. Оқушылардың 

өздігінен істейтін жұмыстарын химия сабағында сан алуан етіп түрлендіріп 

отыру керек. Химия сабағында оқушылардың өздігінен істейтін жұмыс түрлері 

сан алуан [4]. 

Ал енді, оқушының дербестілігін қарастырайық. Оқушы белсенділігі 

қандай болғанда да оқушының ой дербестігіне сүйенеді. Оқыту процесінде 

оқушылардың белсенділігін арттыру принципін жүзеге асыруды мақсат еткен 

мұғалім сабақтың барлық кезеңінде олардың ой дербестігін дамытуға тырысады.  

Оқушылардың өзіндік жұмысы оқыту әдісі де, оқыту принципі де емес, ол 

– оқушының оқу әрекетінің күрделі бір түрі немесе оқу жұмыстарының арнайы 

бір формасы болып табылады. 
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Оқушылардың өзіндік жұмысына тән негізгі сипаттарды анықтап беру 

қажет. Бірден ескертетініміз: ол күрделі әрекет болғандықтан, бір ғана белгімен 

сипаттауға болмайды. Өзіндік жұмысты ұйымдастырудың шарттары мыналар: 

мұғалімнің нақты тапсырмалар (нұсқаулар) беруі; жұмысты орындаудың және 

аяқтаудың уақытын белгілеуі; мұғалімнің басқаруымен оқушылардың 

дербестігінің, мөлшері, олардың жұмысты өз еркімен және қалауымен істеуі, 

оған әсер ететін мотивтер тағы басқалар.  

Осыған орай, оқушылардың өзіндік жүмысын арнайы бөлінген уақыт 

ішінде мұғалімнің тапсыруымен, бірақ тікелей көмегінсіз орындалатын жұмыс 

деп айту жеткіліксіз. Мұндай анықтамада оны ұйымдастырудың негізгі белгілері 

көрсетілмеген. Өзіндік жұмысты мұғалімнің дұрыс басқара білуі және 

оқушылардың дербестік әрекетінің дәрежесі артып отыруы — осы жұмысты 

ұйымдастырудың негізгі белгілері болып табылады. 

Саналы, педагогикалық сынақтан өтіп, ұйымдастырылған оқушы іс – 

әрекеті дербестілік дәрежесін көтере алады. Өсіп келе жатқан адамға толық іс – 

әрекет мүмкіндігін ашып беру, өз күш – қуатын белсенді қолдануға қажет әрекет 

тәсілдерімен қаруландыру, тұлғалық ерекшеліктерді жете зерттеу және әр 

тұлғаның болмысындағы табиғаттан берілген нышандар мен дарындылықты 

мейлінше жайып салу – әрбір тұлғаның даму процесін ақылмен бағыттаушы 

ұстаз – педагогтың өз ар – намысы мен қоғам алдындағы борышы [5]. 

Оқушы дербестігін дамыту мәселесі дидактикада маңызды орын алады. Ол 

мемлекеттік білім беру стандарты талаптарына сай, білім мазмұны ерекшелігі 

мен теориялық ережелерге, пән бойынша білімнің нормалары мен құрылымына 

байланысты туындайды. Аталған жұмыс орта мектепте білім беру сапасын 

көтеретін педагогикалық тәсілдердің бірі болып табылады. Оқу үрдісінде 

оқушылардың дербестілік деңгейін көтеруге бағытталған жұмыстар сапалы 

білім кепілі болары сөзсіз. 

Қазіргі заманғы орта мектеп дидактикасы оқушылардың ойлау белсенділігі 

жоғары, ізденімпаз, дербес, шығармашыл болып қалыптасуын әдіснамалық 

тұрғыда, қазіргі қоғам талаптарына сәйкес жаңаша негіздеуді қажет етеді. Ол 

үшін мектепте білім беруді ескінің жақсы жақтарын сақтай отырып, жаңа 

технологияларды тиімді қолданумен ұштастыру керек. Оқушы дербестігінің 

жоғары деңгейде қалыптасуына оқу үрдісін жүргізудегі интербелсенді әдістердің 

ұтымды қолданылуы да ықпал етеді. 

Оқыту үрдісінде көп таралған интербелсенді әдістерге пікір талас, топпен 

жұмыс, кейс-стади, іскер ойын, топтық турнир тағы да басқа әдістер жатады. 

Сабақты жүргізуде осы аталған интербелсенді әдістерді қолдану оқушының 

өзіндік пікірінің қалыптасуына, басқаның пікірімен санасуға, оқу материалын 

тыңғылықты оқуға, өз көзқарасын дәлелдей білуге, алынған ақпаратты талдап, 

тұжырымдауға, өзінің дара тұлға екендігін дәлелдеуге мүмкіндік береді. 

Белсенді оқыту әдістері оқу үрдісінің әр түрлі кезеңдерінде қолданылады: білімді 

алғаш меңгергенде және дамытқанда, икемділік дағдыны қалыптастырғанда. Әр 

түрлі белсенді оқыту әдістерін тиімді қолдану оқушы дербестілігін дамытушы 

негізгі құрал болып табылады. 
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Оқушылардың білім негізін, икемділік дағдыны қабылдауға бағытталған 

оқу әрекеті бір-бірімен тығыз байланысты репродуктивті және шығармашылық 

үрдістерге байланысты. 

Әрекеттің репродуктивті типі: «адам бұрын құрылып, жетілдірілген 

тәсілдерді қайталайды». 

Шығармашылық әрекет типі жаңа нәрсе, бір жаңалық ашуға бағытталады. 

Оқушы бойында шығармашылық әрекетті қалыптастыру қажеттігін 

репродуктивті және өнімді әрекеттер бірлестігінен іздеген жөн. 

Оқушы дербестігінің қалыптасуы дайын білімді қабылдағанда емес оқу 

міндетін шешуде шығармашылықпен келгенде, білімді ұтқырлықпен 

қолданғанда оңтайлы жүзеге асады. 

Оқушының дербестік деңгейінің қалыптасуы оқу әдістемелік кешеннің 

ықтималды құрылуына да тәуелді. Мұғалім сабақ барысында тапсырмаларды 

орындау формаларын, білімді бақылау әдістерін, тапсырманы орындау 

алгоритімін, немесе үлгісін ұтымды ойластыруы керек. 

Сонымен қазіргі кезеңде оқушы дербестігін тиімді дамыту келесідей 

факторларға сүйенеді деуге болады: 

1) оқытудың белсенді әдістерін қолдануға; 

2) әдістемелік және дидактикалық материалдар жиынтығына; 

3) өзіндік тәртіптелу мен өздігінен білім алуға ұмтылуға; 

4) дұрыс құрылған білімді бақылау әдістеріне. 

Химияны оқытуда өз бетімен жұмысты ұйымдастыру үшін оқушы негізгі 

заңдылықтарды меңгеріп, химиялық білімді тұжырымдап, ғылыми мәселелерді 

шешу мәселесін көрсетіп, оларды шешудің тиімді жолдарын анықтай білуі тиіс. 

Оқушыларды химиялық мәселелерді өз бетіме шешуге үйрете отырып, оқытушы 

алдымен бірқатар мысалдар негізінде болжам құруға, мәселе қоюға, оның дұрыс 

шешімін табуға жол көрсетеді. 
Сабақ беру кезінде оқушылардың дербестілік іс – әрекетін ұйымдастыру 

арқылы мұғалім химиялық ұғымдарды, заңдарды, теорияларды, әртүрлі 
химиялық құбылыстарды түсіндіреді, сонымен қатар, мұғалім оқушылардың 
бойына іскерліктер мен дағдылар қалыптасуына ықпал етеді. Сабақ беру кезінде 
дидактикалық материалдарды мүмкіндігіне байланысты қолданады, оқыту 
құралдарын көрнекі көрсетіп, шығармашылық тапсырмаларды орындауда 
әртүрлі тәсілдерді қолданады.  
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МИНЕРАЛЬНЫЙ И ВИТАМИННЫЙ СОСТАВ РАСТЕНИЙ РОДА 

CALENDULA OFFICINALIS L. 

 

В этом исследовании представлены результаты, полученные при 

идентификации витамин, макро- и микроэлементов из экстракта растений 

Calendula оfficinalis L. с использованием современной техники: атомно-

эмиссионной спектроскопии и газо-жидкостной хроматографии. В результате 

было обнаружено, что в химическом составе растений присутствуют витамины, 

такие как А, С, Е. Был изучен минеральный состав ‒макро-(K, Nа, Mg, Са) и 

микроэлементов (Сu, Zn, Сd, Рb, Fе, Ni, Mn) растения. Выявлено преобладающее 

содержание калия (3198.125 мкг/мл) и железа (37.920 мкг/мл). 

Ключевые слова: Семейство Asteraceae, Calendula оfficinalis L., 

биологически активные вещества, экстракция, атомно-эмиссионная 

спектроскопия, витамины, макро-, микроэлементы. 

Введение: Календула лекарственная (ноготки) – Calendula officinalis L. – 

(сем. Астровых или Сложноцветных – Asteraceae). Род Calendula включает в себя 

около 20 видов трав и полукустарников, произрастающих в диком виде. 

Календула лекарственная – небольшое однолетнее садовое растение до 50 см 

длиной с желтыми или оранжевыми цветами [1]. Ноготки обитают в 

Центральной и Южной Европе, Западной Азии и США [2]. В Казахстане 

произрастает только один тип - это Calendula Officinalis L., который является 

предметом данного исследования.  

Витаминами обычно называют органические вещества, присутствие 

которых в небольшом количестве в пище человека и животных необходимо для 

их нормальной жизнедеятельности. Большинство из них входит в состав 

ферментов, являясь их коферментами [3]. В организме синтезируются лишь 

некоторые витамины, но в недостаточном количестве, в основном не 

синтезируются. Отсутствие витаминов в организме или их недостаток может 

привести к появлению гипо- или авитаминозов. Витамины поступают в составе 

пищевых продуктов, растений, а также продуктов животного происхождения [3]. 

Лекарственные растения, содержащие витамины используют для 

приготовления витаминных сборов; к тому же из них изготавливают такие 

препараты как рутин, кверцетин, таблетки витамина Р, сок и витамин Р. 

Лекарственные растения содержат в себе комплекс витаминов, но в то же время 

в растительном сырье один витамин находится в преимуществе [3]. 

В составе растений обнаружены почти все элементы периодической 

системы Д.И. Менделеева, но роль многих из них еще недостаточно изучена. 

В наибольшем количестве растения поглощают азот, фосфор, калий, 

кальций, магний, серу. Эти элементы называют макроэлементами, их 

содержание в растениях исчисляется целыми процентами или десятыми долями. 
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Не менее важны и другие элементы питания - железо, медь, марганец, 

молибден, цинк, кобальт, бор и др., которые принято называть микроэлементами. 

Они потребляются растениями в небольших количествах, но недостаток их ведет 

к серьезным дефектам развития растений. Содержание микроэлементов в 

растении исчисляется сотыми и тысячными долями процента. 

Одним из жирорастворимых витаминов является витамин А1, 

ретинол,образующийся в организме из β-каротина[4]. 
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Рисунок 1 – Образование витамина А 

 

Витамин А принимает участие в окислительно-восстановительных 

процессах, регуляции синтеза белков, содействует нормальному обмену 

веществ, играет важную роль в формировании костей и зубов; необходим для 

роста новых клеток, замедляет процесс старения [2]. 

Витамины группы Е также называют токоферолами. Содержатся они в 

растительных маслах.  

Наиболее важным среди витаминов этой группы считается витамин Е, α-

токоферол. Он является производным двухатомного фенола гидрохинона с 

изопреноидной боковой цепью, связанной одновременно с атомом кислорода 

одной из фенольных групп и соседним атомом углерода бензольного кольца. В 

β-, γ-токоферолах метильные группы в бензольном кольце частично или 

полностью отсутствуют (рисунок 2) [5]. 
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Рисунок 2 – Структурная формула витамина Е 

 

Аскорбиновая кислота ‒ это 7-лактон-2,3-дегидрο-α-гулоновой кислоты 

(рисунок 26). Он содержит группировку "редуктона" [‒С(ОH) = С(ОH) ‒СО] В 

промышленности L- аскорбиновая кислота получается с помощью химического 
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синтеза [5]. Наличие двойной связи в молекуле обусловливает цис·-, транс-

изомерию[6]: 
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Рисунок 3 – 2,3-дегидро-α-гулоновой кислоты гамма-лактон 

(аскорбиновая кислота) 

 

Анализ обнаруживает в растениях почти все элементы периодической 

системы Менделеева. Главные из них – микро- и макроэлементы. 

Макроэлементами называют элементов у которых содержание в растениях 

колеблется от 0,01-10% от сырой массы растения. Необходимые макроэлементы 

растений: азот, фосфор, калий, кальций, магний, сера, натрий, кремний, железо, 

селен С помощью гравийных и водных культур была показана их необходимость 

для растений и были разработаны специальные смеси для водных культур. 

Микроэлементы в растениях достигает 0,00001-0,001% сырой массы. 

Являются абсолютно необходимыми для жизнедеятельности растений: медь, 

цинк, бор, марганец, молибден и некоторые другие. Их действие строго 

специфично, при исключении хотя бы одного из них из питания растений 

нарушаются процессы жизнедеятельности, невозможна замена одного на другой. 

Экспериментальная часть и обсуждение результатов 

Фитохимический количественный анализ растения Calendula оfficinalis L., 

семейства Астровые (Asteraceae), собранного в период плодоношения в 

Восточно-Казахстанской области и выделение биологически активных веществ 

с антибактериальными свойствами. 

Согласно I изданию Государственной Фармокопеи Казахстана были 

определены доброкачественность сырья (влажность, зольность, экстрактивные 

вещества), количественное содержание макро-, микроэлементов [8]. 

Согласно I изданию Государственной Фармакопеи РК была установлена 

доброкачественность растительного содержания. 

 

Таблица 1 - Результаты определения влажности и зольности растений 

Calendula оfficinalis L. [8]. 

Показатели 

доброкачественности сырья 

Содержание, % 

Calendula оfficinalis L. 

Влажность, % 7,29 

Зольность, % 6,74 

 

Содержание экстрактивных веществ было найдено по общепринятым 

методикам гравиметрическим методом. Результаты представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Результаты определения содержания экстрактивных веществ 

 

Показатель Значения 

m1, г 0,2001 

m2, г 0,0217 

W, г 7,29 

X, % 25,64 

 

По результатам, приведенным в таблицах 1 и 2, влажность растения 

Calendula оfficinalis L., составила 7,29 %, а зольность - 6,74 %. 

Микро- и макроэлементы являются веществами, обеспечивающими 

развитие и прочность организмов растений и животных, а также необходимы для 

нормальной жизнедеятельности организма человека. Содержание микро-и 

макроэлементов в золе растительного сырья солодки определено методом 

атомно-эмиссионной спектрометрии на спектрографе ИПС-28 («Морс», Россия) 

[9]. 

 

Таблица 3 – Количественное содержание макро- и микроэлементов 

растительном в сырье, мкг/мл 

 

Минеpaльные вещества Содержание, (мкг/мл) 

Макроэлементы 

Кaльций (Ca) 767.150 

Кaлий (K) 3198.125 

Нaтpий (Na) 861.850 

Мaгний (Mg) 358.925 

 

Микроэлементы 

Медь (Cu) 3.016 

Железо (Fe) 37.920 

Цинк (Zn) 16.400 

Свинец (Pb) 0.887 

Кадмий (Cd) 0.071 

Никель (Ni) 1.204 

Марганец (Mn) 3.784 

 

Был изучен минеральный состав растения и методом атомно-эмиссионной 

спектроскопии определены концентрации макро- (K, Nа, Mg, Са) и 

микроэлементов (Сu, Zn, Сd, Рb, Fе, Ni, Mn). Выявлено преобладающее 

содержание калия (3198.125 мкг/мл) и железа (37.920 мкг/мл). 
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a) 

 

 

 
б) 

 

Рисунок 4 – Количественное содержание макроэлементов макроэлементов 

(а) и микроэлементов (б) растительном в сырье, мкг/мл. 

 

Количественное содержание витаминов в растении Calendula оfficinalis L. 

определяли на базе лаборатории биохимии и витаминологии ТОО «ОО 

Казахская академия питания» методом газовой хроматографии. Результаты 

исследования приведены в таблице 4. Процентное соотношение содержания 

витаминов в растении изображено на рисунке 5. По результатам анализа в 

календуле по содержанию преобладает витамин С. 
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Таблица 4 - Содержание витаминов в растении Calendula оfficinalis L. 

№ Витамин Содержание 

мг/100 г 

1 Витамин А 0,2 

2 Витамин Е 9,0 

3 Витамин С 2,5 

 

 По результатам исследования количество витаминов составило 

следующие значения: Витамин А-0,2 мг/100 г, витамин Е-9,0 мг/100 мг, витамин 

С-2,5 мг/100 г. По результатам, выявлено, что концентрация витамина С 

превышает содержание витаминов А и Е. (Таблица 4). 

 

Заключение 

В результате проведенных исследований впервые был изучен химический 

состав растения Calendula оfficinalis L. семейства Asteraceae , произрастающее 

на территории Восточно-Казахстанской области и собранного в период 

плодоношения. 

На основании проведенных экспериментов сделаны следующие выводы: 

1) по общепринятым методикам (Государственная фармакопея РК, Т.1.) 

исследованы показатели доброкачественности календулы (Calendula оfficinalis 

L.). Влажность растения составила 7,29 %, зольность – 6,74%, содержание 

экстрактивных веществ – 25,64 %; 

2) был изучен минеральный состав растения и методом атомно-

эмиссионной спектроскопии определены концентрации макро- (K, Nа, Mg, Са) и 

микроэлементов (Сu, Zn, Сd, Рb, Fе, Ni, Mn). Выявлено преобладающее 

содержание калия (3198.125 мкг/мл) и железа (37.920 мкг/мл) ; 

3) методом газо-жидкостной хроматографии проведен количественный 

анализ витаминного состава. По результатам анализов выявлено, что из 

витаминов по содержанию доминирует аскорбиновая кислота (витамин С). 
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ӘОЖ 66.081.312 

КУРМАНАЛИЕВ М.К., ЖАНАБАЕВА Ж.Т. 

Алматы технологиялық университеті, Алматы қ. 

 

МОДИФИКАЦИРЛЕНГЕН ВЕРМИКУЛИТПЕН СУ ЕРІТІНДІЛЕРІНЕН 

МЫС (ІІ) ИОНДАРЫН СОРБЦИЯЛАУ 

 

Өзекті проблемалардың бірі ағынды суларды тазарту болып табылады. 

Бүгінде оны тазартудың көптеген жолдары бар [1]. Ең көп таралған әдістердің 

біріне-органикалық және органикалық ластанулардан өнеркәсіптік ағынды 

суларды сорбциялық тазарту жатады. Сорбциялық тәсілдің артықшылығы бұл 

әдіс бірден бірнеше ластаушы заттарды судан бөлуге мүмкіндік береді [2]. 

Жаңа сорбциялық технологиялық процестерді енгізу, оның ішінде 

қоршаған орта мәселелерін шешу үшін арзан және қол жетімділігімен 

ерекшеленетін жергілікті табиғи материалдарды пайдалануды ынталандырады. 

Осы жұмыстың мақсаты модификацияланған вермикулитті сорбентте 

олардың тұздарының су ерітінділерінен мыс иондарының сорбция 

заңдылықтарын зерттеу болып табылады. 

Зерттеу нысаны ретінде Түркістан облысы Құлантау кен орнының 

вермикулиті алынды. Вермикулит-гидрослюд класынан алынған (Mg+2, Fe+2, 

Fe+3)3[(Al, Si)4O10](OH)24Н2O минералдарды құрайды. Жұмыста қопсытылған 

вермикулит қолданылды.  

Вермикулитті түрлендіруді тұз қышқылымен 6 сағат бойы тұрақты 

араластыру арқылы және 30ºС температурада жүргізілді. Тұз қышқылының 

концентрациясы 5% - дан 30% - ға дейін өзгерді. Содан кейін ерітіндіні сүзіп, 

вермикулитті тазартылған сумен жуу суларының бейтарап реакциясына дейін 

жуады, алдымен бөлме температурасында, содан кейін 70ºС-та кептіреді. 

Сорбция кинетикасын ерітіндінің шектеулі көлемі әдісімен зерттеді. 

Кинетикалық сорбция қисықтарын алу үшін пробиркалар сериясына m 

сорбенттің ілмесін 0,1 г-нан салды, оларды 10 мл (V) мыс сульфатының су 

ерітіндісін (ІІ) құйды және араластыру кезінде 5 минуттан 8 сағатқа дейін 

ұсталды. Металл иондарының С0 бастапқы концентрациясы 1,510-4 мольл-1 

құрады. Белгілі бір уақыт аралығында ерітіндіні сорбенттен сүзу арқылы бөліп, 

онда КФК-3 фотоколориметрінде мыстың ағымдағы концентрациясын (ІІ) 

анықтады. 

Сорбциялық сыйымдылық А сорбенттердің осы уақыттың әр сәтінде 

мынадай формула бойынша есептелді: 
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𝐴𝜏 =
(𝐶0 − 𝐶𝜏)

𝑚
 ∙ 𝑉 

Жүйеде қалыптасқан тепе-теңдік жағдайында СР ерітіндісіндегі мыс 

иондарының тепе-теңдік концентрациясын анықтап, АР сорбенттерінің тепе-

теңдік сорбциялық сыйымдылығын есептеді: 

 

𝐴𝑝 =
(𝐶0 − 𝐶𝑝)

𝑚
∙ 𝑉 

(%) алу дәрежесі, сорбент пен ерітінді арасындағы КD мыс иондарының 

таралу коэффициенті және F аяқталу дәрежесі былайша анықталды: 

 

𝛼 =
С0 − СР

С0
∙ 100 

Каталитикалық тығыздықты анықтау гександа пикнометриялық 

жүргізілді. Бұрын біз түрлендірілмеген вермикулиттегі мыстың иондарын 

сорбциялау кезінде рН оңтайлы мәнін белгіледік. Бұл ретте сорбенттің ең жоғары 

алмасу сыйымдылығына рН 5=7 саласында қол жеткізілді. Сол себепті барлық 

зерттеулер рН=5 кезінде жүргізілді. Қопсытылған вермикулитті өңдеу әртүрлі 

концентрациядағы тұз қышқылымен жүргізілді: 5%, 10%, 15% және 20%. 

1-суретте тұз қышқылымен өңдегеннен кейін вермикулиттің 

тығыздығының өзгеруі көрсетілген. 

 

 

Сурет 1- Вермикулит тығыздығының өзгеруі 

 

Суретте төмен концентрациядағы тұз қышқылымен өңдеу кезінде 

вермикулит тығыздығы күрт төмендейді және қышқыл концентрациясының 

одан әрі артуы тығыздықтың артуына әкеледі. Вермикулит тығыздығының 

азаюы қабатаралық кеңістіктегі иондардың бөлінуімен байланысты. 

α, г/см3

НСl, %



67 
 
 

 

2-суретте модификацияланған және модификацияланбаған сорбенттердің 

CuSO4 су ерітінділерінен жасалған мыс иондарының кинетикалық қисықтары 

көрсетілген. 

 

 

Сурет 2 - Вермикулитті сорбенттегі мыс иондарының кинетикалық 

қисықтары: 1-вермикулит + 10% НСІ; 2-вермикулит-15% НСІ; 3 - вермикулит + 

20% НСІ; 4-модифицирленбеген қопсытылған вермикулит 

 

Суретте көрсетілгендей вермикулитті тұз қышқылымен өңдеу сорбенттің 

алмасу сыйымдылығын арттыруға ықпал етеді. Ең көп алмасу сыйымдылығына 

10%-дық тұз қышқылымен өңдеу кезінде қол жеткізіледі. Тұз қышқылының 

концентрациясының одан әрі артуы алмасу сыйымдылығының шамасын 

төмендетеді. Модифицирленген вермикулиттің әртүрлі концентрациядағы тұз 

қышқылының ерітіндісіндегі мұндай әрекетін сорбенттің құрылымының 

өзгеруімен түсіндіруге болады. Кристалды торлардан және қабатаралық 

кеңістіктен иондарды шығару кеуектердің мөлшерін арттырады және қышқыл 

топтарының санын арттырады. 

1-кестеде модификацияланған сорбенттермен мыс иондарының сорбция 

нәтижелері берілген. 

 

Кесте 1 - Модификацияланған вермикулиттің сорбциялық көрсеткіштері 

Сорбент АР, мг-экв/г KD, мл/г , % 

Вспученный вермикулит 0,91 340,50 97,8 

Вермикулит -5% НСІ 1,22 324,36 98,7 

Вермикулит -10% НСІ 1,45 280,50 99,4 

Вермикулит -15% НСІ 1,32 296,1 98,8 

Вермикулит -20% НСІ 1,20 316,15 98,0 

 

Осылайша, қышқылдық модификация мыс иондарына қатысты сорбенттің 

алмасу сыйымдылығының ұлғаюына әкеледі және мұндай сорбенттерді олардың 

су ерітінділерінен металл иондарын алу үшін пайдалануға болады. 

 

АР, мг-экв/г

τ, min

1

2

3

4
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ҚОРЫТЫНДЫ 

1. Вермикулитті төмен концентрациялы тұз қышқылы ерітіндісімен 

өңдеу катиониттің алмасу сыйымдылығының артуына әкеледі. 

2. Модифицирленген вермикулиттер металл иондарын бөлу үшін тиімді 

сорбенттер болып табылады. 
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КЕЙС ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ХИМИЯДАН 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА БОЙЫНША ТИІМДІЛІГІ 

 

Бүгінгі күні оқытушылар алдында маңызды мәселе тұр:оқыту процесін 

қызықты және пайдалы ету. Соңғы уақытта "Инновациялық педагогикалық 

технологиялар"термині кеңінен қолданылуда. Соңғы уақытта химия 

оқытушысының жұмыс тәжірибесіне белсенді енгізіліп келе жатқан заманауи 

педагогикалық технологиялардың бірі кейс – технология болып табылады. Кейс-

бұл кейбір рөлдік жүйе. Кейстегі іс-әрекеттер сипаттамада беріледі, сонда 

оларды түсіну қажет (салдары, тиімділігі) немесе олар проблеманы шешу тәсілі 

ретінде ұсынылуы тиіс. Бірақ кез келген жағдайда практикалық әрекет моделін 

әзірлеу білім алушылардың кәсіби қасиеттерін қалыптастырудың тиімді құралы 

болып табылады. Қазіргі уақытта ресейлік білім беру практикасына оқу 

кейстерін енгізу өте өзекті міндет болып табылады. Кейс белгілі бір формат 

бойынша дайындалған және оқушыларды әртүрлі ақпарат түрлерін талдауға, 

оны жинақтауға, проблеманы тұжырымдау дағдыларына және белгіленген 

өлшемдерге сәйкес оны шешудің мүмкін нұсқаларын әзірлеуге үйретуге 

арналған нақты жағдайдың сипаттамасы болып табылады. 

Кейс-технология, кейс-әдіс. 

Кейс-әдіс шетелде оқытуда кеңінен қолданылады. Ол алғаш рет Гарвард 

университетінің құқық факультетінде оқу үрдісінде қолданылды. Кейстердің 

алғашқы топтамалары Гарвард университетінің есептерінде 1925 жылы 

жарияланды. 
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Қазіргі уақытта кәсіптік білім беру практикасына кейс-әдісті енгізу 

мәселесі өте өзекті болып табылады, бұл екі үрдіске негізделген: 

1. біріншісі білім беруді дамытудың жалпы бағыттарынан, оның нақты 

білім алуға ғана емес, сонымен қатар құзыреттілікті, ойлау іс-әрекетінің 

дағдылары мен іскерлігін қалыптастыруға, жеке тұлғаның қабілеттерін дамытуға 

бағытталуынан туындайды, олардың арасында оқыту қабілетіне, ақпараттың 

үлкен ауқымын қайта өңдеу қабілетіне және т. б. ерекше көңіл бөлінеді. 

2. екіншісі маманның сапасына қойылатын талаптарды дамытудан 

туындайды, ол бірінші үрдістің талаптарын қанағаттандырудан басқа, әр түрлі 

жағдайларда оңтайлы мінез-құлық қабілетіне ие болуы, жүйелілікпен және 

өмірдің қоғамдық, кәсіби және басқа да салаларындағы үздіксіз өзгерістер 

жағдайындағы іс-әрекеттердің тиімділігі.  

Атауы латын терминінен "casus" — шатастырылған немесе ерекше жағдай 

болды. Case-studies-оқу сабақтарына талдау жасау мақсатында нақты 

материалдар негізінде арнайы әзірленген оқу нақты жағдайлары. Жағдайды 

талдау барысында білім алушылар "командада" әрекет етуге, талдау жасауға 

және басқарушылық шешімдер қабылдауға үйренеді. Атауы латын терминінен 

"казус" - шатастырылған немесе ерекше жағдай болды. Әдістің басты ерекшелігі-

студенттердің іскерлік тәжірибеден өткен жағдайларды зерттеуі. 

Case-study әдісінің белгілері: 

1.Жай-күйі кейбір дискретті уақыт сәтінде қаралатын әлеуметтік-

экономикалық жүйе моделінің болуы. 

2.Шешімдерді ұжымдық әзірлеу. 

3.Шешімдердің көп баламасыз етілуі; жалғыз шешімнің принципті 

болмауы. 

4.Шешім шығарудағы Бірыңғай мақсат. 

5.Қызметті топтық бағалау жүйесінің болуы. 

6.Оқушылардың басқарылатын эмоционалдық кернеуінің болуы. 

Студенттің кейспен жұмысы 1 кезең-жағдайлармен, оның ерекшеліктерімен 

танысу; 2 кезең - негізгі проблеманы (проблемаларды) бөлу, 3 кезең 

тұжырымдамаларды немесе тақырыптарды ұсыну "ми шабуылы"; 4 кезең - 

қандай да бір шешім қабылдау салдарын талдау; 5 кезең- кейс шешімі-әрекеттер 

тізбегінің бір немесе бірнеше нұсқаларын ұсыну. 

Оқытушының кейс – технологиядағы іс-әрекеті: 1) кейс жасау немесе 

қолда бар кейсті пайдалану; 2) студенттерді шағын топтар бойынша бөлу (4-6 

адам); 3) студенттерді мәселенің жағдайларымен, шешімін бағалау жүйесімен, 

тапсырмаларды орындау мерзімдерімен таныстыру шағын топтарда жұмысты 

ұйымдастыру, баяндамашыларды анықтау; 4) кіші топтарда шешімдердің 

тұсаукесерін ұйымдастыру; 5) жалпы пікірталасты ұйымдастыру; 6) 

оқытушының сөз сөйлеуі, оның жағдайын талдау; 7) студенттерді оқытушының 

бағалауы (4-6 адам); 

Бұл ретте, бөлуге болады: нақты өмірлік жағдайларды көрсететін 

тәжірибелік кейстер; негізгі міндеті оқыту болып табылатын оқыту кейстері; 

зерттеу қызметін жүзеге асыруға бағытталған ғылыми-зерттеу кейстері. 

Кейс талаптары: 
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1. талқылауға болатын және бір жақты шешімі жоқ өзекті проблеманы қою; 

2. мәтіннің қойылған білім беру міндеттеріне және сабақ тақырыбына 

(бөлімге) сәйкестігі; 

3. зерттеу проблемасын талдау жүргізу және шешу жолдарын табу үшін 

ақпараттың жеткілікті санының болуы; 

4. проблеманы авторлық бағалаудың болмауы. 

Кейстер әдісінің білім беру мақсаттары: 

1) оқушы кейс материалдары бойынша нақты шешім қабылдауды және өз 

білімін нақты жағдайларда қолдануды үйренуі тиіс 

2) оқушы логикалық, анық және дәйекті ойлау қабілетін, сондай-ақ 

бастапқы деректер мен болжамдардың мағынасын түсіну керек; 

3) оқушы өзінің талдауының нәтижесін сенімді және негізді көрсете білуі 

тиіс; 

4) оқушы дұрыс мағынаға ие болуы керек, яғни айқын және орынды көру, 

кейстің негізгі мәселелеріне қатысты маңызды нәрселерді бөліп көрсету керек. 

Топ тарапынан реакциялар демагогия, резонерство және әр түрлі софистік 

қалақшалардың жолын кесу керек.; 

5) оқушы сандық талдау әдістерін қолдануға дайындығын және қабілетін 

көрсетуі тиіс, бұл жерде қажет; 

6) үздік оқушылар (жоғары бағаға үміткер) өзінің талдауында нақты 

жағдай шеңберінен шығып, кең құзыреттілік танытуы тиіс. 

Міне, химия сабағында мен ұсынған кейстердің мысалдар: 

«Су»  

Табиғатта ең көп таралған заттардың бірі-су. Сусыз жерде өмір сүру 

мүмкін емес. Біздің планетамыз көгілдір деп аталады, себебі оның екі үшінші 

беті су алады. Адам денесі шамамен 65% - 75% судан тұрады. Кез келген тірі 

ағзаның қалыпты тіршілік әрекеті Тұщы сусыз мүмкін емес. Шаруашылық 

қызметі үшін адам тек тұщы суды пайдаланады. Тұщы суға оның жалпы 

құрамының 2,6% келеді, ал тұщы судың негізгі бөлігі тек мұз, Солтүстік және 

Оңтүстік полюстердің полярлы қалпақтары түрінде шоғырланған және тұтыну 

үшін қол жетімді емес. Пайдалануға болатын сұйық судың үлесі жалпы су 

қорының 0,014% - ын құрайды. 

- Тұщы судың көзі не? 

- Су молекулаларының сапалық және сандық құрамы қандай? 

- Неге табиғатта таза су жоқ? 

- Табиғатта су қандай агрегаттық жағдайларда кездеседі? 

- Судың физикалық қасиеттері қандай? 

- Суды ластаудың негізгі көздері қандай? 

- Суды тазарту әдістері қандай? 

- Зертханада, өнеркәсіпте таза су алудың жолдары қандай? 

- Зертханада, өнеркәсіпте су алудың химиялық реакциялары қандай 

жағдайда өтеді? 

- Неге су әмбебап еріткіш болып табылады? 
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- Су қандай заттармен өзара әрекеттесуі мүмкін? Бұл ретте қандай заттар 

пайда болады? Ықтимал реакциялардың теңдеулерін жазыңыз және алынған 

заттарды атаңыз. 

«Д.И.Менделеевтің периодтық жүйесінің I-III топтарының металдары»  

Сұр-ақ ұнтақ көп мөлшерде жылу бөлумен сумен белсенді әрекеттеседі 

және сөндірілмеген әк деп аталады. Бұл зат құрылыста, химия өнеркәсібінде, 

ауыл шаруашылығында, металлургияда, су тазалауда кеңінен қолданылады. 

– Бұл затты атаңыз. 

- Осы зат қосылыстардың қандай класына жатады? 

- Бұл заттың сапалық және сандық құрамы қандай? 

- Сөндірілмеген әктің қышқыл тотығымен, қышқылдармен әрекеттесуі 

кезінде қандай заттар түзіледі? Ықтимал реакциялар теңдеуін жазып, реакция 

өнімдерін атаңыз. 

- Сөндірілмеген әктің сумен әрекеттесуі кезінде не түзіледі? Реакция 

теңдеуін құрыңыз. 

- Неге бұл реакция гашен деп аталады? 

«Патша арағы» 

Тарихымызда келесі қызықты факт белгілі: 

Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде неміс әскерлері 1940 жылдың сәуірінде 

Копенгаген Дат басқаласын басып алды, Венгр химигі Хевеши патша арағында 

неміс физиктерінің Макс фон Лауэ иджеймс Франктің алтын Нобель 

медальдарын ерітіп, оларды неміс оккупанттарынан жасыру үшін Нильс Бор 

институтында сақталған. 1935 жылы Нобель медалін қабылдауға және алып 

жүруге немістерге ұлттық социализм Карл фон Осецкий қарсыласы әлемнің 

Нобелев сыйлығына ие болғаннан кейін тыйым салынды. Соғыс аяқталғаннан 

кейін де Хевеши патша арағында жасырылған Алтынды экстрагациялап, жаңа 

медальдарды жасап, Лауэ мен Франку фонын берді. 

 Патша арақ қандай құрамы бар?.Неге арақ? Неге патша. Және бұл қышқыл 

коктейльді қалай атауға болады? 

«Адам өміріндегі Хлор» 

Жапонияда Ұлттық денсаулық институты мен Сидзуоки префектуралық 

университетінің біріккен күшімен зерттеу жүргізілді. Ғалымдардың айтуынша, 

табиғи органикалық заттар енеді реакциясын с хлорированной сумен краннан 

құра отырып, қауіпті қосылыстар бола алады обырының басты себебі. Мұндай 

қосылыстар ХХ деп аталады, яғни "Мутаген икс" немесе "белгісіз мутаген". 

Ауыз судағы хлордың адам ағзасына улы әсерін азайту тәсілдерін 

ұсыныңыз. Сіздің өмірлік тәжірибеңізге сүйене отырып, сіз күні бойы қанша 

хлорланған суды және қандай мақсатта пайдаланасыз? 

Адамның қандай органдары хлордан зардап шегеді? 

Суға шомылу кезінде адамға хлорланған су қалай әсер етеді? 

Суды зарарсыздандыру кезінде хлорды ауыстыру туралы қосымша 

ақпаратты табыңыз. 

Үйде түрлі тұрмыстық химия тауарларын зерттеңіз. Құрамында хлорлы 

қосылыстар тізімін құрастырыңыз, олармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік 

шараларын көрсетіңіз. 
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«Металдардың коррозиясы»  

XX ғасырдың басында нью-Йорк портынан яхттың сұлулығы ашық 

мұхитқа шықты. Оның иесі, американдық миллионер, жарықты таң қалдыру 

үшін ақша өкінбеді. Яхта корпусы өте қымбат алюминийден жасалған, оның 

парақтары мыс тойтармаларымен бекітілген. Бұл әдемі-жарқыраған күміс 

жалтыр кеме, алтын бастары тойтарылған! Алайда бірнеше күннен кейін корпус 

қаптамасы тарала бастады және яхта тез түбіне барды.  

Неліктен? Бұл фактіні түсіндіріңіз. 

Нақты жағдайға талдау жүргізу бойынша нұсқаулар: 

Оқушылар берілген фактілермен танысқаннан кейін оларды топтық 

жұмыста талдау басталады. Бұл әдіс мәнін құрайтын шешімді өңдеу процесі 

оқытушы анықтайтын уақыт шеңберіне ие. 

Топтық талдау жұмысының өнімділігі белгілі бір алгоритм арқылы 

қамтамасыз етіледі: 

* жағдайды талдау-мәселені анықтаудан және тұжырымдаудан бастаған 

жөн; 

* осы жағдайда әрекет етудің түрлі тәсілдерін әзірлеу — балама; 

* әр адамның оң және теріс салдарын талдауға, сондай-ақ оларды жүзеге 

асыру үшін қажетті ресурстарды талдауға сүйене отырып, үздік шешімді 

(балама) таңдау; 

* бастапқы мақсаттар мен оларды іске асырудың шынайылығына 

бағдарланумен қызмет бағдарламасын құру 

Қорытынды кезең 

Аналитикалық жұмыс нәтижелерінің қорытынды презентациясы (білім 

алушы бір проблеманы шешудің бірнеше нұсқаларын біліп, салыстыра алады); 

оқытушының жалпылама сөйлеуі - жағдайды талдау; оқытушының білім 

алушылардың жұмыстарын бағалауы. 
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ӘОЖ 54:37.01 

ДАУТОВА З.С., ТАНТЫБАЕВ Б.С., ҚАППАСОВА А.Е. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ХИМИЯ САБАҒЫНДА ОҚУШЫНЫҢ СЫНИ ТҰРҒЫДАН ОЙЛАУ 

ҚАБІЛЕТІН ДАМЫТУ 

 

“Біз осы заманғы білім беру жүйесінсіз, әрі алысты 

барлап, кең ауқымды ойлай білетін осы заманғы 

мұғалімдерсіз инновациялық экономика құра алмаймыз” 

Н.Ә. Назарбаев 

 

Жаңартылған бағдарлама – білім берудің жаңа мазмұны. Балаларды өз 

жұмысының жемісін көруге ынталандыру арқылы үлкен өмірге дайындау бүгінгі 

тақырыптың өзектілігі. Бүгінгі мектеп партасындағы әрбір бала – ертеңгі 

болашақтың қоғам иесі. Сондықтан болашақтың иесі – алдымызда отырған 

оқушыларға алғашқы күннен бастап-ақ сапалы білім, саналы тәрбие беріп, 

білімнің нәрлі қайнарымен сусындату үшін ұстаздар қауымы педагогикалық 

шеберліктің, тәжірибенің негіздерін дұрыс қолдана білуі тиіс. Сондықтан 

оқушыларды шығармашылық бағытта, жан-жақты дамыту – бүгінгі күннің басты 

талабы. Осы орайда, жаратылыстану пәндерін оқытуда негізгі нысаны оқушы 

екенін еске ала отырып сабақ үдерісін сындарлы оқыту теориясын басшылыққа 

алып, жаңа форматқа көшкен абзал. 

Еліміздің мектептеріне жаңартылған білім беру бағдарламысы енгізілді. 

Қазақстанның орта білім беретін мектептеріне енгізілген жаңартылған мазмұн 

бағдарламасының енгізілуі, сабақта 7 модульмен әдіс – тәсілдердің қолданылуы, 

дәстүрлі білім беру жүйесінен жаңартылған мазмұн бағдарламасының 

ерекшелігі мен тиімділігі жайлы, жаңартылған мазмұн бағдарламасы бойынша 

білім алып отырған оқушыларын білім сапасының көрсеткішінде. 

 Мектепте химияны оқып үйрену барысында оқушылардың тұтас 

дүниетанымы және әлемнің ғылыми суреті қалыптасады, өмірдің күнделікті 

проблемаларды шешу үшін қажетті химиялық білім түсініктері дамиды, ортада 

адамгершілік мінез-құлық тәрбиелеуге ықпалы жоғарлайды. Сонымен қатар, 

химия зерттеуге арналған уақыттың күрт қысқарылуы, оның мазмұны сақтай 

отырып пән бойынша оқушылардың қызығушылығының төмендеуі байқалады. 

Өмірде ғылымға қажетті талап ретінде оқушылар әлемдік мәдениеттің бөлігі 

ретінде химияны қабылдайды. Химияны жартылған әдістермен оқыту мен қатар, 

яғни химиялық сауаттылықты қалыптастыру, есептеулерді үйрету, теориялық 

білімдерді барынша тануға жаңартылған білім беру бағдарламасының орны 

жоғары. Баланың табиғи танымдық белсенділігін дамыту үшін және оның жеке 

тәжірибесін жинақтау арқылы өзін-өзі жүзеге асыру үшін жағдай жасау қажет. 

Жаңартылған бағдарлама әрбір оқушының белсенділік және тәуелсіздік, 

танымдық қызметін арттырады . 

Жаңартылған білім беру бағдарламасының негізі – оқушылардың оқу – 

танымдық іскерлігінің практикалық және теориялық қиындықтарды шешу.  
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Қазіргі уақытта химияны оқыту үдерісінде жаңартылған білім беру 

бағдарламасын қолдану. Жаңартылған білім беру яғни көптеген әдіс-тәсілдерді 

қолдану, түрлі технологияларды байланыстара отырып, оқышулардың 

қызығушылықтарын арттырып, білім сапасын көтереді.  

 «Aдaмзaт үшін ХХІ ғaсыр – жaңa технологиялaр ғaсыры болмaқ, aл осы 

жaңa технологиялaрды жүзеге aсырып, өмірге енгізу, игеру және жетілдіру – 

бүгінгі жaс ұрпaқ, сіздердің еншілеріңіз... Aл жaс ұрпaқтың тaғдыры – 

ұстaздaрдың қолындa». (Н.Ә. Нaзaрбaев) 

Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері: 

 - Ең бірінші ерекшелігі пән мазмұнының спиралді қағидатпен берілуі. 

Спиральдік қағидаты бойынша құрылған білім беру бағдарламасы Джером 

Брунердің 1960 жылы «Білім беру үдерісі» атты еңбегінде қарастырылған 

танымдық теорияға негізделеді. Брунердің жұмысына негізделген спиральді 

білім беру  

 - Екінші ерекшелігі Блум таксономиясы бойынша оқу мақсаттарының 

иерархиясы. Оқу үрдісінде білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау 

сатыларында оқушылар іс – әрекет етеді. 

 - Үшінші ерекшелігі бір білім беру аясындағы және пәнаралық 

байланыстарды жүзеге асыру мақсатында «ортақ тақырыптардың» берілуі. Олар 

барлық пәндер де беріліп отырады. Тақырыптар бір – бірімен тығыз байланыста, 

сабақтастықта өтеді. 

 - Төртінші ерекшелігі оқу үдерісін ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа 

мерзімді жоспарлар арқылы ұйымдастыру және жүйелі жүзеге асыру. 

 - Бесінші ерекшелігі оқытудың тәрбиелік әлеуетін арттыру, оқушының 

адамгершілік – рухани қасиеттерін қалыптастыру. 

 - Алтыншы ерекшелігі білім беру деңгейлері аралығында пән бойынша 

сабақтастықты ескеруге мүмкіндік беретін толық оқу курсы бойынша 

педагогикалық мақсат қою. Білім беру салалары мен пәндеріне тоқталатын 

болсақ, ол 6 саладан тұрады. Олар бір бірімен сабақтасын байланысты болады. 

 - Жетінші ерекшелігі бөлімдердің мазмұны мен ұсынылған 

тақырыптардың уақыт талабына сәйкес келуі, әлеуметтік дағдыларды 

қалыптастыруға назар аударылуы.  

 - Сегізінші ерекшелігі оқытудағы жүйелі-әрекеттік ұстаным (оқушының 

білім алу үдерісіне белсенді қатысу). 

Жаңа оқу бағдарламаларының тағы бір ерекшелігі – олардың пәндік білім 

мен дағдыларды қалыптастыруға бағытталуы. Оқу мақсаттарының жүйесі 

мынадай кең ауқымды дағдыларды дамытудың негізі болып табылады: 

функционалдық және шығармашылық түрінде білімдерін қолдану, сын 

тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, ақпараттық – 

коммуникациялық технологияларды пайдалану, қарым-қатынастың әр түрлерін 

қолдану, жеке және топта жұмыс істей алу, мәселелерді шешу және шешімдер 

қабылдау. Жаңартылған оқу бағдарламаларының икемділігі мен жан – 

жақтылығы оның маңызды сипаттамасы болып табыладыЖaңaртылғaн білім 

берудің мaңызы – оқушы тұлғaсының үйлесімді қолaйлы білім беру ортaсын 

құрa отырып сын тұрғысынaн ойлaу, зерттеу жұмыстaрын жүргізу, тәжірибе 
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жaсaу, AҚТ – ны қолдaну, коммуникaтивті қaрым-қaтынaсқa түсу, жеке және 

жұппен, топтa жұмыс жaсaй білу болып тaбылaды. Жaңa білім беру 

бaғдaрлaмaсы сыни тұрғыдaн ойлaуғa және шығaрмaшылықты қолдaнa білуді, 

оны тиімді жүзеге aсыру үшін қaжетті тиімді оқыту әдіс – тәсілдерді (бірлескен 

оқу, модельдеу, бaғaлaу жүйесі, бaғaлaудың тиімді стрaтегиялaры) үйретеді. 

Жaңaртылғaн мaзмұн бaғдaрлaмaсындaғы жеті модуль мынaдaй химия 

пәнінде де қолдaнылaды. Олaр мынaлaр: 

1. Оқыту мен оқудaғы жaңa әдіс – тәсілдер 

2. Оқытуды бaсқaру және көшбaсшылық 

3. Сыни тұрғыдaн ойлaуғa үйрету 

4. Оқыту мен оқудa AКТ – ны пaйдaлaну 

5. Оқушылaрдың жaс ерекшеліктеріне сaй оқыту мен оқу 

6. Тaлaнтты және дaрынды бaлaлaрды оқыту 

7. Оқыту үшін бaғaлaу және оқуды бaғaлaу. 

Химия пәнінде жaңaртылaғaн мaзмұн бaғдaрлaмaсын қолдaнудa келесі 

тaлaптaр қойылaды: 

1. Оқыту мен оқудa AКТ пaйдaлaну; 

2. Жaңa формaттaғы әдіс – тәсілдерді сaбaқтa қолдaну; 

3. Негізгі білімділік ұғымдaрды терең меңгерту; 

4. Оқытудың жaңa технологиясын пaйдaлaнып, оқушылaрдың пәнге 

деген қызығушылығын aрттыру; 

5. Топтық негізде іздене білу дaғдылaрын қaлыптaстыру; 

6. Тaқырыптық зерттеу жүргізу; 

7. Ойлaу, есте сaқтaу қaбілеттерін, өз ойын қорытуғa дaғдылaндыру; 

8. Оқушының өз бетімен жұмыс жaсaу қaбілетін жетілдіру, дaмыту; 

9. Шығaрмaшылық тaпсырмaлaр орындaту aрқылы қaбілеттерін aрттыру; 

10. Сыни тұрғыдaн ойлaу қaбілеттерін aрттыру; 

11. Тәжірибе жүзінде білім, біліктілік дaғдылaрын қaлыптaстыру; 

12. Жaңa терминдер мен сөздіктермен жұмыс жaсaуғa дaғдылaндыру; 

13. Жaңa технологиялaрды сaбaқтa пaйдaлaну; 

14. Оқушылaрдың жaс ерекшеліктеріне сaй білім беру. 

Қaзіргі зaмaндaғы білім берудің негізгі мaқсaты – терең білімді, өзін – өзі 

дaмыту бaрысындa aдaмгершік тұлғaсынaн жaуaпты шешімдерді қaбылдaй 

aлaтын жеке тұлғaны қaлыптaстыру, aқпaрaттық технологияны терең меңгерген, 

жылдaм өзгеріп жaтaтын бүгінгі зaмaнғa бейімделген, жaңaшыл тұлғaны 

қaлыптaстыру. Жaңaдaн енгізілген бaғдaрлaмa aрқылы олaрдың білім aлу 

деңгейлері жоғaрылaйды, сыни тұрғыдaн ойлaуғa дaғдылaнaды, білім беруде 

қолдaнылaтын технологиялaрды меңгереді, өз бетінше білім aлуы мен білімін 

жетілдіру қaбілеттері дaмиды. [2]  

Жaңaртылғaн мaзмұн бaғдaрлaмaсындaғы модульдың бірі сыни 

тұрғысынaн ойлaу – Қaзaқстaндaғы білім беруді дaмыту үшін мaңызды болып 

тaбылaтын ең бaсты педaгогикaлық түсінік болып тaбылaды. Бұл модульдың 

мaқсaты оқушылaрдың сын тұрғысынaн ойлaуын дaмытуды сaнaлы және оймен 

қaбылдaуын көздейтін бірегей модуль болып тaбылaды. Оқушылaрды сын 

тұрғысынaн ойлaуғa үйрету модулі aрқылы білім беруде өз бетінше ізденуге, 
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белгілі бір мәселені шешуде ойлaнуғa, ойын тұжырымдaуғa, зерттеулер жүргізу 

aрқылы ғылыми жобaлaр жaзуғa ынтaлaндырaды. Сын тұрғысынaн ойлaудың 

стрaтегиялaрынa: «ДЖИГСО», «Проблемaлық мәселе қою», Блум 

тaксономиясы, «Кубизм», «Клaстер», «Венн диaгрaммaсы», «Конструктивті 

кесте», «Деңгейлік тaпсырмaлaр», «Aқылдың aлты қaлпaғы», «Ойлaу кaртaсы», 

«Aссоциaциялық кaртa», «Семaнтикaлық кaртa», т.б. әдіс-тәсілдер жaтaды. [4]  

Жaңa педaгогикaлық технологиядa сын тұрғысынaн ойлaу модулі 

бойыншa сaбaқтaр үш кезеңнен тұрaды:  

- қызығушылықты ояту (мотивaция) 

- мaғынaны aжырaту (реaлизaция) 

- ой-толғaныс (рефлексия). 

Осы үш кезеңде оқушылaрдың aқпaрaтты белсенді іздеу мен оқудың 

мaқсaтын өздері aнықтaуғa және нені білгені жөнінде ой-толғaныс жүргізулеріне 

мүмкіндік береді. Бірінші кезеңінде оқушылaрдың мотивaциясын оятып 

ынтaлaндырaтын «Ой қозғaу», «Миғa шaбуыл», «Кім жылдaм?», «Не, қaйдa, 

қaшaн?», «Ойлaу кaртaсы», «Aссоциaциялық кaртa», т.б әдіс-тәсілдер 

қолдaнылсa, екінші кезеңде жaңa тaқырыппен тaнысудa, aқпaрaт aлмaсудa, 

зерттеушілігін, тaнымдық белсенділігін т.б көрсетуде «ДЖИГСО», «Фишбоун», 

«Деңгейлік тaпсырмaлaр», «Кубизм», т.б стрaтегиялaры қолдaнылaды. Aл 

үшінші яғни, ой – толғaныс кезеңде «Венн диaгрaммaсы», «Aқылдың aлты 

қaлпaғы», «Семaнтикaлық кaртa», «Конструктивті кесте», «Штурмaн – пилот», 

«Клaстер», «Жәрмеңке», т.б. әдіс-тәсілдері қолдaнудың мaңызы зор. 

«Химия» пәнін оқыту басымдықтары оқу үдерісі мен оның нәтижесіне 

бағытталған мұғалімнің тәжірибесі арқылы жүзеге асырылады. 

«Химия» пәнінің білім беру бағдарламаларының негізгі мақсаты пәннің 

мазмұнын сапалы меңгеруді қамтамасыз ету, оқушылардың функционалдық 

сауаттылығын қалыптастыру, сонымен қатар, басқа пәндермен сабақтастық 

арқылы жалпыадамзаттық құндылықтар мен ұлттық мәдениеттің үздік 

дәстүрлерінің негізінде оқушылардың зияткерлік деңгейін дамыту болып 

табылады. 

Химия оқушылардың сыни және сындарлы ойлауын, сонымен қатар 

көптеген эксперименттік және тәжірибелік дағдыларын дамыта отырып, 

проблеманы шешуде шығармашылдық тәсілдерді қолдануды қолдайды. Бұл 

пәнді оқу барысында оқушылардың зертханалық құрал-жабдықтарды қолдану 

және эксперимент жүргізу дағдылары дамиды. 

Шын мәнінде, көз ілеспес шапшаңдықпен дамып, жедел өзгеріп дамыған 

мына дүбірлі дүниеде, сана-сезіміміз бен дүниетанымымызға әбден сіңісіп 

кеткен қағидалардан арылып, рухани жағынан серпілуіміз, жаңғыруымыз қажет. 

Жаңартылған жалпы білім беру бағдарламаларында оқушылардың 

бойында қалыптастыру қажет келесі құндылықтар мен дағдылар анықталады: 

құндылықтар: 

- шығармашылық және сын тұрғысынан ойлау; 

- қарым-қатынас жасау қабілеті; 
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- өзгелердің мәдениетіне және көзқарастарына құрметпен қарау; 

- жауапкершілік; 

- денсаулық, достық және айналадағыларға қамқорлық көрсету; 

- өмір бойы оқуға дайын болу. 

дағдылар: 

- сын тұрғысынан ойлау; 

- білімді шығармашылық тұрғыда қолдана білу қабілеті; 

- проблемаларды шешу қабілеті; 

- ғылыми-зерттеу дағдылары; 

- қарым-қатынас дағдылары (тілдік дағдыларды қоса алғанда); 

- жеке және топпен жұмыс істей білу қабілеті; 

- АКТ саласындағы дағдылар. 

Біз оқушының құзыреттілігін арттыру үшін білім сапасын күшейтуіміз 

керек. Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді 

қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, зерттеу 

жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АКТ-ны қолдану, коммуникативті қарым-

қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу, функционалды 

сауаттылықты, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру.  
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УДК 372.854  

ПОПОВА М.В. 

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления,  

г. Усть-Каменогорск 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОХОДЫ К ПРЕПОДАВАНИЮ ТЕМЫ 

«КИСЛОТНО-ОСНОВНОЕ ТИТРОВАНИЕ» В УСЛОВИЯХ 

ОБНОВЛЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ 

 

Модернизация образования Республики Казахстан включает ряд 

инноваций, способствующих всестороннему развитию личности учащихся. 

Обновление структуры среднего общего образования заключается в 

возможности учитывать в полном объеме интересы и потребности участников 

образовательного процесса, рационально перераспределять учебный материал 

по ступеням обучения и создавать условия для самостоятельного овладения 

знаниями учащимися.  

В основу обновленного содержания образования положен ряд 

основополагающих принципов: 

- спиральности при проектировании содержания предмета, постепенного 

усложнения материала по темам и классам); 

- педагогического целеполагания на протяжении всего курса обучения, что 

позволяет максимально учитывать внутрипредметные связи; 

- определения ожидаемых результатов по целям обучения;  

- иерархии целей обучения по таксономии Блума; 

- реализации межпредметных связей; 

- технологизации учебного процесса и т.д. 

Вместе с тем, изменение содержания типовых учебных программ по 

предметам с учетом интегрированного подхода предусматривает разработку 

новых учебно-методических материалов.  

В рамках обновленного содержания образования в типовую учебную 

программу по предмету «Химия» включена тема «Кислотно-основное 

титрование», которая будет изучаться учащимися 11 класса естественно-

математического направления (таблица 1).  
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Таблица 1 – Перечень разделов, тематики и целей долгосрочного плана и 

учебной программы по химии 11 класса естественно-математического 

направления [1] 

 

Раздел 

типовой 

учебной 

програм-

мы 

Подраздел 

типовой 

учебной 

программы 

Раздел 

долго-

срочного 

плана 

Темы/Содер-

жание раздела 

долгосрочного 

плана 

Цели обучения 

 

Энерге-

тика 

химичес-

ких 

реакций 

(ЕМН) 

3.4 Теории 

кислот и 

оснований. 

Ионные 

равновесия 

в растворах 

электро-

литов 

11.1С 

Растворы 

кислот и 

оснований 

Кислотно-

основное 

титрование. 

Практическая 

работа №1 

«Титрование 

сильного 

основания 

сильной 

кислотой»  

11.3.4.7 понимать 

сущность кислотно 

- основного 

титрования; 

11.3.4.8 проводить 

титрование 

сильного основания 

сильной кислотой; 

11.3.4.9 проводить 

расчеты по 

результатам 

титрования 

 

Согласно спиральному построению программы, поэтапное усвоение 

знаний по данному подразделу осуществляется в 7-9 классах (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Цели обучения подраздела 3.4-Теория кислот и оснований для 

7-9 классов уровня основного среднего образования по обновленному 

содержанию [2] 

Раздел 

«Энерге-

тика в 

химии» 

Подраздел 

Цели обучения 

7 класс 8 класс 9 класс 

3.4  

Теория 

кислот и 

оснований 

7.3.4.1 - знать, что 

свойства 

«кислотность» и 

«мылкость» могут 

быть признаками 

некоторых 

природных кислот 

и щелочей; 

7.3.4.2 - знать 

химические 

8.3.4.1 - 

классифицировать 

вещества по их 

растворимости в воде; 

8.3.4.2 - объяснять роль 

растворов веществ в 

природе и повседневной 

жизни; 

9.3.4.1 -  

составлять 

уравнения 

реакций, 

отражающие 

химические 

свойства 

кислот, 

растворимых и 

нерастворимых 
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индикаторы 

(метиловый 

оранжевый, 

лакмус, 

фенолфталеин) и 

изменение их 

окраски в 

различных средах; 

7.3.4.3 - уметь 

определять 

кислоты и щелочи 

с использованием 

универсального 

индикатора,  

на основе рН 

шкалы;  

7.3.4.4 - понимать 

нейтрализацию 

кислот на примере 

применения 

антацидных 

средств 

8.3.4.3 - объяснять 

влияние температуры на 

растворимость веществ; 

8.3.4.4 - рассчитывать 

растворимость вещества 

на 100 г воды, 

используя технику 

выпаривания, 

сравнивать полученные 

результаты со 

справочными данными; 

8.3.4.5 - вычислять 

массу растворенного 

вещества по известной 

массе раствора с 

определенной массовой 

долей растворенного 

вещества;  

8.3.4.6 - рассчитывать 

молярную 

концентрацию вещества 

в растворе;  

8.3.4.7 - знать и 

понимать 

классификацию и 

свойства оксидов, 

составлять уравнения 

реакций 

характеризующие их 

химические свойства;  

8.3.4.8 - знать и 

понимать 

классификацию, 

свойства кислот, 

составлять уравнения 

реакций 

характеризующие их 

химические свойства;  

8.3.4.9 - знать и 

понимать 

классификацию и 

свойства оснований, 

составлять уравнения 

оснований, 

средних солей 

в 

молекулярном 

и ионном виде;  

9.3.4.2 - 

экспериментал

ьно изучить 

химические 

свойства 

кислот и 

оснований, 

средних солей 

и сделать 

выводы; 

9.3.4.3 -  

экспериментал

ьно определять 

среду 

растворов 

средних солей;  

9.3.4.4 - 

составлять 

молекулярные 

и ионные 

уравнения 

гидролиза 

средних солей;  

9.3.4.5 - 

прогнозироват

ь реакцию 

среды раствора 

средней соли 
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реакций, 

характеризующие их 

химические свойства;  

8.3.4.10 - знать и 

применять различные 

методы получения 

солей и составлять 

соответствующие 

уравнения реакций; 

8.3.4.11 - знать и 

понимать 

классификацию, 

свойства солей и 

составлять уравнения 

реакций 

характеризующие их 

химические свойства;  

8.3.4.12 - исследовать 

генетическую связь 

между основными 

классами 

неорганических 

соединений 

 

В результате пройденного ранее материала, учащиеся 11 класса будут 

владеть основными понятиями, такими как «кислота», «основание», «среда», 

«рН», «индикатор» и т.д.; необходимыми для освоения темы «Кислотно-

основное титрование». 

Обновление содержания образования требует от учителя развитие 

творческого и критического мышления учащихся через реализацию, прежде 

всего, деятельностного подхода. Эффективность усвоения материала зависит от 

активного включения всех учеников в процесс собственного учения и 

эффективной обратной связи от учителя к ученикам, что достигается путем 

использования активных методов обучения и формативного оценивания. 

Экспериментальные умения учащихся позволяет развивать практическая 

работа, формативное оценивание которой складывается из двух составляющих: 

собственных наблюдений учителя за ходом работы и проверки письменного 

отчета. 

На рисунке 1 представлена схема ожидаемых результатов при изучении 

темы «Кислотно-основное титрование» 
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Рисунок 1 – Схема ожидаемых результатов при изучении темы «Кислотно-

основное титрование» 

 

Обновленное содержание образования предусматривает новый формат 

критериального оценивания учебных достижений учащихся: формативное и 

суммативное оценивание - СОР и СОЧ, в основе которых лежит таксономия 

Блума (таблица 3). 

Кислотно-основное титрование 

Практическая работа 

«Титрование сильного основания 

сильной кислотой» 

 

Цели обучения:  

1) проводить титрование сильного 

основания сильной кислотой 

2) проводить расчеты по результатам 

титрования 

 

 

Теоретический материал 

 

 

Цели обучения: 

1) понимать сущность кислотно - 

основного титрования; 

2) проводить расчеты по результатам 

титрования 

 

В результате изучения материала 

учащиеся будут: 

-  знать сущность кислотно-основного 

титрования; 

- знать основные понятия 

«титриметрический анализ», 

«титрование», «кислотно-основное 

титрование», «точка 

эквивалентности», «конечная точка 

титрования», «титрант»; 

- знать оборудование, необходимое 

для проведения кислотно-основного 

титрования; 

-знать кислотно-основные 

индикаторы, используемые для 

титрования;  

- объяснять выбор индикаторов для 

кислотно-основного титрования;  

- объяснять участки на кривой 

кислотно-основного титрования; 

- знать основные формулы  и  уметь 

проводить вычисления  по 

результатам титрования 

 

 

 

В результате проведения практической 

работы учащиеся будут: 

- уметь формулировать цель 

практической работы; 

- уметь составлять схему прибора для 

титрования и называть основные 

элементы; 

- уметь отбирать аликвоту; 

- уметь правильно заполнять бюретку; 

- уметь проводить отсчет по шкале 

бюретки; 

- знать процедуру титрования и уметь 

правильно титровать; 

-уметь определять конечную точку 

титрования; 

-  уметь правильно оформлять таблицы;  

- уметь проводить титриметрические 

вычисления; 

- уметь вычислять ошибку эксперимента; 

- уметь анализировать полученные 

данные; 

- уметь делать выводы по практической 

работе 

 

Формативное и суммативное оценивание (СОР, СОЧ) 
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Таблица 3 - Примеры заданий для оценивания учебных достижений 

учащихся по теме «Кислотно-основное титрование» согласно таксономии Блума 

[3-4] 

 

 Уровень Задания 

Знание 1.Дайте определение понятиям: «титрование», «кислотно-

основное титрование», «титрант», «аликвота», «кислотно-

основные индикаторы», «конечная точка титрования», «точка 

эквивалентности» 

2.Зарисуйте схему прибора для титрования и назовите 

составляющие элементы 

 
 

Понима-

ние 

Объясните сущность кислотно-основного титрования. Как 

осуществляют определение объема титранта, пошедшего на 

титрование? 

Примене-

ние 

На титрование 25 мл раствора гидроксида натрия было 

израсходовано 20 мл соляной кислоты с концентрацией 0,05 

моль/л. Вычислите концентрацию раствора щелочи. 

Анализ Для чего предназначены кривые титрования? Каковы принципы 

их построения в кислотно-основном титровании? 

Проанализируйте кривую титрования сильной кислоты сильным 

основанием. 

Синтез Составьте методику титрования слабой кислоты сильным 

основанием. Предложите индикатор, который можно 

использовать для титрования. 

Оценка Какой индикатор кислотно-основного титрования: метиловый 

оранжевый, метиловый красный, фенолфталеин или лакмус 

будет давать наименьшую индикаторную ошибку при 

титровании сильной кислоты сильным основанием. Приведите 

доказательства. 

 

В программах обновленного содержания образования центральное 

внимание уделяется умениям и навыкам, имеющим широкий спектр применения 

в современной жизни. Предполагается, что результатом современного 

образования станут способы активного познания и преобразования окружающей 

действительности. 
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Учебные достижения в условиях обновленного содержания образования 

носят продуктивный характер, а учебный процесс определяется активной 

деятельностью самих учащихся на каждом уроке. В этих условиях ученик 

является субъектом познания, а учитель выступает организатором 

познавательной деятельности учащихся.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Типовая учебная программа по учебному предмету «Химия» для 10-11 

классов естественно-математического направления уровня общего среднего 

образования по обновленному содержанию. Приложение 17 

к приказу Министра образования и науки Республики Казахстан 

от 7 марта 2019 года № 105 «О внесении изменений в приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 27 июля 2017 года №352 «О 

внесении изменения и дополнений в приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых 

учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и 

факультативам для общеобразовательных организаций». Электронный ресурс. 

Режим доступа: [http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018382] 

2. Типовая учебная программа по учебному предмету «Химия» для 7-9 

классов уровня основного среднего образования по обновленному содержанию. 

Приложение 14 к приказу и.о. Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 25 октября 2017 года №545. Электронный ресурс. Режим доступа: 

[http://bilim.forum.com.kz/viewtopic.php?id=548]. 

3. Титриметрические методы анализа: учебно-методическое пособие/ Н.М. 

Дубова, Т.М. Гиндуллина – Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2011. – 100 с. 

4. Кислотно-основное титрование: методические указания. Составитель 

доц., канд. хим. наук Л.Б. Сельдерханова. - СПб.: Изд-во СПХФА, 2008.- 63 с. 

 

 

УДК 581.192:574 (571.54) 

САНЬЯЗОВА Ш.К., ҚАБДОЛДИН Д.Б., 

МУКАЖАНОВА Ж.Б., НЫКМУКАНОВА М.М. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ., Қазақстан 

 

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН АУМАҒЫНДА ӨСЕТІН ДӘРІЛІК 

ӨСІМДІКТЕРДІҢ САЛЫСТЫРМАЛЫ ФИТОХИМИЯЛЫҚ ҚҰРАМЫ 

 

Дәрілік өсімдіктердің емдік қасиеттері олардың құрамындағы 

алкалоидтар, каротиноидтар, гликозидтер, сапониндер, флавоноидтар мен 

тритерпендер, стероидтар, эфир майлары мен тұтқыр заттар, иілік заттар, 

иридиодтар, көмірсулар, полисахаридтер, фенолды қосылыстар, дәрумендер 

сияқты химиялық қосылыстардың болуына байланысты қарастырылады. 

Мақалада Шығыс Қазақстан аумағында өсетін аюқұлақ (Verbascum 

orientale) және қызыл мия (Glycyrrhize glаbrа L.) дәрілік өсімдіктерінің химиялық 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1900018382
http://bilim.forum.com.kz/viewtopic.php?id=548
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құрамы туралы мәліметтер келтірілген. Өсімдік шикізаттарының осы түрлерінен 

сығындылар алынып, жеке қосылыстарды анықтау бойынша тәжірибелік 

сараптамалар жасалды. 

Түйін сөздер: Сабынкөкгүлділер (Scrophulariaceae), бұршақ (Fabaceae 

Lindl) тұқымдастары, аюқұлақ (Verbascum orientale), қызыл мия (Glycyrrhize 

glаbrа L.), шынайылылық, макро-, микроэлементтер, май, амин қышқылдары, 

биологиялық белсенді заттар. 

Аюқұлақ (Verbascum orientale) және қызыл мия (Glycyrrhize glаbrа L.) ең 

танымал және бұрыннан қолданылатын дәрілік өсімдіктердің бірі.  

Бұл өсімдіктер ежелгі шумерлерге, индустарға, мысырлықтарға белгілі 

болды, ежелгі қытай және тибет медицинасында дәстүрлі дәрілік зат ретінде 

қолданылды. ТМД елдерінің аумағында мия тамыры (тәтті) ертеден 

қолданылады және ол туралы мәліметтер барлық белгілі дәрілік өсімдіктер 

туралы анықтамаларда келтіріледі [1, 2]. Қызыл мия КСРО Фармакопеясында 

және көптеген шетелдік Фармакопеяда сипатталған [3, 4]. 

 

  
 

Сурет 1 – Аюқұлақ Verbascum 

orientale 

 

Сурет 2 – Қызыл мия 

Glycyrrhiza glabra L. 

 

Аюқұлақ пен қызыл мия өсімдіктері бағалы дәрілік, тағамдық, 

парфюмерлік-косметикалық, техникалық және басқа да өнімдерді алу үшін 

табиғи шикізаттың көзі ретінде бұрыннан халықтың назарында. 

Қызыл мия (Glycyrrhiza glabra L.) барлық гүлді өсімдіктердің арасында 

қазіргі уақытта ұсынылатын және қолданылатын дәрілік заттар мен дәрілік 

өсімдіктердің арасында бірінші орынға шықты [5]. 

Қызыл мияның (Glycyrrhiza glabra L.) жер асты бөлігінің химиялық құрамы 

мен пайдалы қасиеттерін зерттеудің бастапқы кезеңінде биологиялық белсенді 

зат (ББЗ) – тритерпендік сапониндерге ғана зерттеу жүргізілді [7]. 19 ғасырдың 

соңына қарай өсімдіктердің барлық морфологиялық органдарындағы -жер асты 

және жер үсті бөліктеріндегі ББЗ-ның басқа да кластары жан-жақты зерттеле 

бастады, таза түрде әр түрлі фармако-терапевтік қасиеттері бар заттардың 

химиялық сыныптарына жататын жүздеген жеке табиғи қосылыстар 

алкалоидтар, гликозидтер, илегіш заттары, сапониндер, флавоноидтар, түрлі 

органикалық қышқылдар, витаминдер, майлы және эфир майлары, 
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микроэлементтер және басқалар бөлінді, кейіннен қызыл мияның кең 

қолданылуына себеп болды. 

Әдеби мәліметтер бойынша қызыл мияның (Glycyrrhiza glabra L.) жер асты 

бөлігінің химиялық құрамында көптеген пайдалы заттар бар. Тамырлары мен 

және тамырсабақтарында сапониндер (23%)-глицирризин және глицирритин 

қышқылы мен оның көптеген туындылары; 30-ға жуық флавоноидтар 

(изокверцитрин, кверцистин, кемпферол және т.б.) моно және дисахаридтер 

(20%), крахмал (34%), шайырлар (40%), ащы заттар (4%), фенолкарбон 

қышқылдары және олардың туындылары (ацетилсалицил қышқылы); 

кумариндер (2,6%), иілік заттар (14%), алкалоидтар, эфир майлары (0,003%), 

органикалық қышқылдар 4,6% (шарап, лимон, алма, малеин және фумар), жер 

үстіндегі бөлігі құрамында сапониндер, иілік заттар, флавоноидтар, эфир майы, 

қанттар, пигменттер және тағы басқа заттар болады. Тамырсабағында және 

тамырында: күлдер 7,88%; макроэлементтер (мг/г): K-14.50, Cа-11.50, Mn-2.40, 

Fe-0.70, микроэлементтер: Mg-0.15, Cu-0.31, Zn-0.33, Cr-0.07, Аl-0.53, Bа-0.42, V-

0.28, Se-12.14, Ni-0.63, Sz-1.01, Pb-0.03, B-54.80 мкг/г болатындығы анықталған 

[8,9]. 

Дәрілік аюқұлақ құрамында флаваноидтар, сапониндер, катехиндер, 

иридоидтер, бар. Тамырлары құрамында 2,5%-ға дейін шырышты, 11%-ға жуық 

қант (оның ішінде 3,5% глюкоза), 11-12% басқа көмірсулар, тритерпенді 

гликозидтер (сапониндер), флавоноидтар, эфир майы іздері, камед, кумарин, β-

каротин, α-кроцетин бояғыш заттар бар. Жапырақтарынан диосмин флавоноид, 

тамырынан – көмірсулар (стахиоза, вербаскоза және сахароза галактозидтері) 

бөлінген. Өсімдіктің барлық бөлігінде иридиоидты гликозид аукубин бар [10]. 

Тәжірибелік бөлім: 

Дәрілік өсімдік шикізаттарынан биологиялық белсенді заттарды бөліп алу 

үшін 100 г шикізат 80%-этил спиртімен, шикізат‒экстрагент (1:8) арақатынаста 

мацерация әдісімен 72 сағат бойы бөлме температурасында қойылып, экстракция 

жүргізілді. Алынған су сығындысы роторлы буландырғышта (Eyela N-21, Токио, 

Жапония) t=40-450С температурада вакуум астында буландырылды. Сығынды 

жұмысшы ерітінділермен жуылды, нәтижесінде гексан, хлороформ, этилацетат 

және бутанол экстракттары алынды. Ары қарай жұмыс неғұрлым биологиялық 

белсенділігі жоғары көрсеткіші бар сығындылармен жүргізілді. 

Өсімдік шикізaты күлінің құрaмындағы микро- және мaкроэлементтердің 

мөлшері Қазақ тағамтану академиясының «Физика-химиялық зерттеу және 

талдау әдістері» орталығында ИПС-28 спектрогрaфында («Морс», Ресей) 

aтомды-эмиссинонды спектроскопиялық әдіспен aнықталды [11, 96б]. 

Өсімдік шикізатының сапалық көрсеткіштері: ылғалдылығы мен күлділігі 

гравиметриялық талдау әдісімен, экстрактивті заттар мөлшері жұқa қабатты 

хроматография (ЖҚХ) әдісімен, май қышқылдары мен амин қышқылдарының 

мөлшері газды-сұйық хроматография (ГСХ) әдісімен анықталды. 

Зерттеуге алынып отырған дәрілік өсімдіктер сығындылары құрамындағы 

биологиялық белсенді заттар (ББЗ) құрамын анықтау Өскемен қаласы 

С.Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің табиғи 

қосылыстар химиясы зертханасында және Ресей Федерациясы, Алтай 
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мемлекеттік университетінің органикалық химия кафедрасының 

қызметкерлерімен әзірленген әдістемеге сәйкес жүргізілді. 

Зерттеу нәтижелері: 

ҚР Мемлекеттік Фармакопеясының І басылымы бойынша өсімдік 

құрамының шынайылылығы анықталынды. 

 

Кесте 1 – Өсімдік шикізаттарының сандық құрамы 

Шикізат шынайылығы Аюқұлақ Verbascum 

orientale 

Қызыл мия Glycyrrhiza 

glabra L. 

Ылғалдылық (% - дық үлесі) 12,07 12,43 

Күлділігі (% - дық үлесі) 5,88 4,46 

Экстрактивті заттар (%) 21,88 25,80 

  

Өсімдік шикізаты құрамындағы ылғалдылық қалыпты мөлшерден аспауы 

керек, себебі ылғалдылық жоғары болса сақтау кезінде шикізат сапасы 

төмендейді. Өсімдік шикізаттары үшін ылғалдылық шегі 12–15% болу керек. 

 

Кесте 2 – Шикізат құрамындағы макроэлементтердің сандық көрсеткіші  

Макроэлементтер -

мкг/мл 

Аюқұлақ Verbascum 

orientale 

Қызыл мия Glycyrrhiza 

glabra L. 

К 1370,45  1042,55 

Са 423,46 1127,25 

Mg 217,75 385,65 

Na 23,01 315,47 

 

Атомды-эмиссинонды спектроскопиялық әдіспен өсімдік шикізаты 

құрамындағы макроэлементтерді анықтау кезінде кальцийдің мөлшері көп 

болды. Кальций сүйек және тіс ұлпаларында концентрленеді. Ол жасуша 

құрамына еніп, сүйекті қатайтады, жүрек және бұлшық еттерінің жұмысына 

қатысады, қанның ұюын қамтамасыз етеді. Ересек адамдарға тәулігіне 0,5 грамм 

кальций қажет. Ағзада кальций тұздарының жетіспеушілігі сүйек ұлпасының 

дамуын тежейді, тіс (кариес) ауруына, кейбір ферменттердің белсенділігінің 

төмендеуіне, орталық жүйке жүйесінің қызметінің бұзылуына әкеп соқтырады. 

 

Кесте 3 – Шикізат құрамындағы микроэлементтердің сандық көрсеткіші - 

мкг/мл 

Микроэлементтер - 

мкг/г 

Аюқұлақ Verbascum 

orientale 

Қызыл мия Glycyrrhiza 

glabra L. 

Fe 51,47 40,34 

Ni 9,02 0,42 

Cd 0,43 0,03 

Zn 26,69 11,53 

Cu 22,09 1,35 

Mn 4,13 1,71 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%AF%D1%80%D0%B5%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B1%D0%BB%D1%88%D1%8B%D2%9B%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D2%B1%D1%8E%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%BA%D0%B5_%D0%B6%D2%AF%D0%B9%D0%B5%D1%81%D1%96
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3-кесте көрсетілгендей қызыл мия тамырында темірдің мөлшері көбірек. 

Темір ағзадағы гемоглобин құрамына кіреді. Оның жеткіліксіздігі анемияны 

тудырады. 

Шикізат құрамындағы макро- және микро- элементтердің мөлшері дәрілік 

заттардың шекті рұқсат етілген концентрация нормаларына сәйкес келеді. 

 

Кесте 4 – Өсімдік құрамындағы май қышқылдарының сандық 

көрсеткіштері - % 

Май қышқылдарының 

атауы 

Аюқұлақ Verbascum 

orientale 

Қызыл мия Glycyrrhiza 

glabra L. 

Миристин қышқылы 2,7 0,5 

Пентадекан қышқылы 2,2 0,7 

Пальмитин қышқылы 8,1 5,2 

Пальмитолеин қышқылы 1,4 0,9 

Стеарин қышқылы 3,8 2,6 

Олеин қышқылы  32,4 64,0 

Линол қышқылы 49,5 25,0 

Линолен қышқылы 0,9 0,3 

 

Кесте 5 – Өсімдік құрамындағы амин қышқылдарының сандық 

көрсеткіштері- % 

Амин қышқылдарының 

атауы 

Аюқұлақ Verbascum 

orientale 

Қызыл мия Glycyrrhiza 

glabra L. 

Аланин қышқылы 7 8 

Аргинин қышқылы 3 4 

Аспарагин қышқылы 12 17 

Валин қышқылы 2 2 

Гистадин қышқылы 2 1 

Глютамин қышқылы 25 29 

Глицин қышқылы 3 2 

Лейцин қышқылы 3 3 

Изолейцин қышқылы 3 2 

Лизин қышқылы 3 2 

Метионин қышқылы 0,9 0,9 

Орнитин қышқылы 0,01 0 

Оксипролин қышқылы 0,01 0 

Пролин қышқылы 5 4 

Серин қышқылы 3 2 

Тирозин қышқылы 3 2 

Триптофан қышқылы 0,6 0,9 

Треонин қышқылы 2 2 

Фенилаланин қышқылы 2 2 

Цистин қышқылы 0,5 0,9 
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Өсімдік шикізаты құрамын газды–сұйықтық хроматография (ГСХ) 

әдісімен анықтау барысында, 4, 5–кестелерде көрсетілгендей, май 

қышқылдарынан олеин және линол қышқылдары, амин қышқылдары арасынан 

глютамин, аспарагин, аланин қышқылдарының мөлшері басымдылық көрсетті. 

 

Кесте 6 - Биологиялық белсенді заттардың сандық көрсеткіштері 

 

ББЗ туындылары 

Аюқұлақ 

Verbascum orientale 

Қызыл мия Glycyrrhiza 

glabra L. 

Сaпониндер 0,47 8,19 

Флaвоноидтар 1,11 1,14 

Иілік заттар  0,78 0,40 

Кумapиндер 0,60 1,01 

Aлкaлоидтар 0,67 1,13 

  

6-кестеден дәрілік өсімдіктер құрамындағы биологиялық белсенді заттар 

арасынан қызыл мия тамырында сапониндердің мөлшері көп екенін көруге 

болады. Ол осы дәрілік шөп тамырына тәтті дәм беретін глицирризин 

қышқылының бар екенінің дәлелі. 

Аюқұлақ пен қызыл мияны емдік мақсатта пайдаланғанда кестеде 

көрсетілген заттар адам организміне еніп, әртүрлі физиологиялық өзгерістер 

туғызады. Өсімдіктердің дәрілік қасиеті осы биологиялық белсенді заттардың 

түрлері мен мөлшеріне байланысты. 

Қорытынды: 

- Шығыс Қазақстанда өсетін дәрілік өсімдіктер екі түрінің: аюқұлақ 

Verbascum orientale және қызыл мия Glycyrrhiza glabra L. химиялық құрамы 

анықталды.  

- Атомды-эмиссинонды спектроскопиялық әдіспен өсімдік шикізаттары 

құрамындағы мөлшері жағынан тиімді нәтиже көрсеткен 4 макро-, 6 

микроэлементтер анықталды  

- Газ–сұйықтық хроматография әдісімен 8 май қышқылы, 20 амин 

қышқылы бар екені дәлелденді.  

- Биологиялық белсенді заттардан қызыл мия шикізаты құрамында 

сапониндер көп, ал флавоноидтардың мөлшері аюқұлақ және қызыл мия 

құрамында бірдей мөлшерде екені анықталды. 
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ӘОЖ 54 : 37. 091.3 

ТАНТЫБАЕВА Б.С., САХАРИЕВА А. 

С. Аманжолоа атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮРГІЗУДІҢ МАҢЫЗЫ 

 

 Елбасымыз А.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетіндегі 

«Инновациялар мен оқу-білімді жетілдіру арқылы білім экономикасы» 

тақырыбындағы лекциясындағы: сөзінде «Қазақстан қазіргі кезде экономикалық 

дамудың индустриялық кезеңіне аяқ басты… Білім берудегі бүгінгі жаңа 

бағыт,әрбір жастың даралық сипаты, нақты мүмкіндіктерін және өзін-өзі іске 

асыруға, өзін-өзі дамытуға қабілеттілігін ескеру арқылы жүзеге асырылуы тиіс», 

– деген болатын. Сонымен қазіргі білім беруді түбегейлі жаңарту – Қазақстанның 

өркениетті дамыған 50 елдің қатарынан орын алуына кепіл болуы тиіс. 

 Бәріміздің арманымыз – баламыздың жақсы азамат болып, достарымен, 

болашақ әріптестерімен тіл табысып, бақытты ғұмыр кешкені. Сондықтан да 

мектептің міндеті – балаға жалаң білім беру ғана емес, оны өмір сүруге бейімдеу. 

Ал бұған қалай қол жеткізуге болады? 

 Қазіргі білім беру жүйесіндегі баланы оқыту мен тәрбиелеудің мақсаты – 

жан-жақты дамыған жеке тұлға қалыптастыру болса, оқытудағы негізгі мақсат – 

өздігінен дамуға ұмтылатын жеке тұлғаны қалыптастыру. Жеке тұлғаның 

дамуында маңызды роль атқаратын оқушының өз бетінше жұмысын тиімді 
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ұйымдастыра білу, сол арқылы материалды саналы меңгертудің жүйесін жасау. 

Оқушының түрлі дара қабілеттерін арттыру. Осыған орай, өзіндік жұмыстың 

негізгі мақсаты – оқушылардың танымдық міндеттерін қалыптастыру, 

шығармашылық қабілеттері мен қызығушылығын жетілдіру, білімге 

қүштарлығын ояту. Мұғалім сабақта әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып, 

балалардың ұсыныс – пікірлерін еркін айтқызып, ойларын ұштауға және өздеріне 

деген сенімін арттыруға мүмкіндік туғызып отыру қажет. Оқытудың жаңаша 

әдіс-тәсілдері арқылы өткізілген әрбір сабақ оқушыларды терең ойлауға, 

ізденіске жетелейді. [1] 

 Оқушылардың өзіндік жұмысына, мұғалімнің тапсырмасы бойынша, 

олардың өздері жоспар жасап, істің тәсілін анықтап, оның нәтижесін бағалап 

орындайтын жұмыстары жатады. Сонымен қатар, оқушылардың өзіндік 

жұмысының жоғарғы формасына олардың өз еркімен жаңа амал-тәсілдер 

қолданып, жасайтын шығармашылық жұмыстарын жатқызамыз. Мұғалім 

оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыруда өзінің басшылық әрекетін 

олардың талап-тілектеріне сәйкес ойдағыдай ұштастыра білуі қажет. Бұл 

мұғалімнен шығармашылық еңбек пен әдістемелік шеберлікті талап 

етеді.Оқушылардың өзіндік жұмыстарының түрлері сан алуан. Оқушылардың 

өзіндік жұмыстарын топтастыруда бірнеше шарттар мен белгілерді ескеру 

қажет. Оқытудың мақсат-міндеттеріне, жеке пәннің мазмұнына, ғылым мен 

оқыту әдістерінің ерекшеліктеріне, оқушылардың дербестігі мен жалпы даму 

дәрежесіне, оқыту үрдісіндегі алатын орнына, т.б. белгілеріне қарай олардың 

өздігінен істейтін жұмыстарын бірнеше топқа бөлуге болады. Оның ең жиі 

кездесетін бір тобы – сабақ мақсатына қарай қолданатын жұмыстың түрлері: 

 а) жаңа білімді меңгеру (материалды жан-жақты талдау, мұғалімнің 

ауызша баяндауының жоспарын, конспектісін жасау т.б. тәсілдерге үйрену); 

 ә) жаңа білімді бекіту (түрлі жаттығулар т.б.); 

 б) білім мен дағдыларды қайталау, бақылау және тексеру (түрлі жазбаша, 

практикалық жұмыстар).Оқушылардың өзіндік жұмыстарының екінші тобына 

ғылым мен оқыту әдістеріне байланысты іске асырылатын жұмыстардың түрлері 

жатады: оқулықпен, оқу құралымен және басқа да ғылыми анықтама 

әдебиеттермен жұмыс істеу; шығармашылық жаттығулар, бақылау, т.б. [2]. 

 Оқушылардың дербестігінің даму дәрежесіне қарай, олардың өздігінен 

істейтін жұмыстары репродуктивтік және шығармашылық болып екі топқа 

бөлінеді. Репродуктивтік жұмыстарға оқушылардың дайын үлгіге еліктеу 

негізінде жасайтын жұмыстары (жай жаттығу, көшіріп жазу,мұғалімнің берген 

сұрақтарына кітаптан жауап беру, берілген жоспарға сәйкес оқулықтағы 

мәтінмен жұмыс істеу т.б.) жатады. Шығармашылық жұмысқа оқушылардың 

өздігінен шығарма, баяндама, реферат, пікір жазу, модельдер т.б.жатады. 

Репродуктивтік және шығармашылық жұмыстар өзара байланысты болады, 

біріншісі екіншісіне ауысып отырады.  

 Оқушылардың өздік жұмысы деп арнаулы осы жұмыс үшін берілген 

уақыттағы, олардың мұғалімнің тікелей қатысуынсыз, бірақ, мұғалімнің 

тапсыруымен, бақылауымен және басшылығымен орындайтын жұмысын 

айтады. Өздік жұмыс мұғалімнің ұсынан тапсырмасының неғұрлым тиімді 
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тәсілдерін іздестірумен, жұмыс нәтижелерінің талдауымен байланысты 

оқушылардың белсенді ақыл-ой әрекетін қамтамасыз етеді. 

 Химияда оқыту процесінде оқушылардың өздік жұмыстарын 

ұйымдастырудың формалары әртүрлі. Атап айтқанда: оқулықпен, оқу - 

әдістемелік және анықтамалық құралдармен жұмыс жасау, конспект жасау, 

есептер шығару, жаттығулар орындау, зертханалық жұмыстар жасау, 

бақылаулар жүргізу, тақырыптық рефераттар дайындау, қолдан приборлар жасау 

және т.б. 

Бұлардың барлығының түп мақсаты - оқушылардың өздігінен үздіксіз білім 

алуларын қамтамасыз ету болып табылады. Оқушылардың оқулықпен өздік 

жұмыстарын ұйымдастырғанда мұғалім, олардың оқып-үйренудің өзекті 

мәселерін ажырата білуге, ең негізгі мәселелеріне баса назар аударуға, 

қалыптастырылған бір ұғымның ұқсас ұғымнан белгілерін ажырата білуге және 

т.б. үйрету керек. Мысалы, оқушыларға төмендегідей тапсырма беруге болады. 

Салыстырылатын ұғымдардың белгілерін көрсете отырып кестелерді толтыру. 

Өздік жұмыстардың дағдыларын жақсы меңгерген оқушы, жаңа материалды 

жақсы меңгереді, өзіндік ойлау қабілеті жақсарады, өз білімін көтере алады. 

Оқушылардың өз бетінше білім алу, алған білімдерін дамыту және іс-жүзінде 

қолдана білу дағдысын қалыптастыру мақсатында өздік жұмыстарды 

ұйымдастырудың маңызы зор.  

 Оқыту жұмысын тек сабақ арқылы ұйымдастыру мүмкін емес. Сыныптық-

сабақ жүйесінің негізгі кемшілігі - оқушылардың дара ерекшеліктерін дамытуға 

жеткілікті мүмкіндіктердің болмауы - оқытуды ұйымдастырудың басқа 

жолдарын іздестіруге себеп болды. Сондықтан оқушылардың сыныптық-

сабақтағы танымдық әрекетін дамыту, толықтыру және оқушылардың өзіндік 

шығар-машылық белсенділіктерін, қабілеттерін арттыру мақ-сатында оқыту 

жұмысын ұйымдастырудың қосымша түрлері қолданылады. Олардың қатарына 

семинар, экскурсия, факультативтік, қосымша, конференция сабақтары, 

өндірістік оқу, үйдегі оқу жұмысы, тәжірибелік-зертханалық (практикум) және 

пәндік үйірме жұмыстары, олимпиада, сынақ және емтихан, өзіндік жұмыс 

түрлерін жатқызуға болады. Семинар сабақтары көбінесе оқылған лекция 

тақырыбына байланысты негізгі өзекті мәселелерді талқылау, оқушылардың 

танымдық ойлау қабілеттерін дамыту, өзіндік шығармашылық белсенділіктерін 

шыңдау мақсатын көздейді. Тақырып сұрақтарына сай пікір алмасу, өз 

көзқарастарын дәлелдеу, мұғалімдерге оқушылардың оқу материалын 

қаншалықты меңгергенін, соған орай сенімдері мен түсініктерінің 

қалыптасқандығын бақылап, тексеріп, бағалап және бағыт-бағдар беріп отыруға 

мүмкіндік туғызады. Семинар сабағына әзірлену кезінде оқушылар тезистер мен 

баяндамалар жазып, қосымша әдебиеттерді пайдаланады. Ұсынып отырған 

сұрақтарға қатысты, ондағы бар негізгі ойларды қамтып, конспект құрады. Міне, 

осындай жұмыс-тардың нәтижесінде семинар жұмысы оқытуды ұйымдас-

тыруда тиімді форма екенін тәжірибе көрсетуде. Семинар сабағын өткізу 

барысында мұғалім пробле-малық жағдай туғызып, талқыланып отырған 

сұрақтарға оқушылардың қызығушылығын оятады, олармен ақылдаса отыра оны 

талдаудың жоспарын құрады және ұжымдық ізденушілік әрекеттеріне қолайлы 
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жағдай туғызады. 

 Экскурсия жұмысының мақсаты - оқушылардың сабақта алған теориялық 

оқу материалдарын практикамен жалғастыру, бекіту. Сондықтан оқыту 

процесінде оның маңызы зор. Ол барлық оқу пәндерінде, әсіресе физика, химия, 

биология, тарих және еңбек сабақтарында кеңінен қолданылады. Бұл 

оқушыларды оқу процесін бақылай білуге жаттықтырады және оқу материалын 

өмірмен байланыстыра алуға үйретеді. Экскурсия сабағын өткізу орнына: 

мектептің оқу алаңына, табиғат аясына, ауыл шаруашылығына, өндіріске, 

көрмелерге, музейге бару т.б. нысаналар жатады. Оқыту процесін бұлай 

ұйымдастыру мұғалімнен зор ұйымдастыру жұмысын талап етеді. Экскурсия 

түрінде жақсы өткізілген әрбір сабақ оқушыларға нақтылы фактілер мен 

құбылыстарды жақсы оқып үйренуге, өз түсініктерін кеңейтіп, білімдерін 

бекітуге мүмкіндік береді. Экскурсия сабақтарында мұғалім оқушыларға оның 

тақырыбы мен мақсатын алдын ала түсіндіреді. Соның негізінде оқушылар 

нақтылы заттарды байқап, оларға бақылау жасайды. Оқытуды экскурсия 

жолымен ұйымдастырудың үш түрі бар: Біріншісі - кіріспе экскурсия деп 

аталады. Ол сабақта күрделі тарау, тақырыптарды өтер алдында 

ұйымдастырылады. Экскурсияның бұл түрін бастауыш және орта сыныптарда 

алдын ала өткізсе, олар үшін сабақ өте қызықты жағдайда болады. Екіншісі - 

ілеспелі экскурсия деп аталады. Ол белгілі бір тақырыпқа арналып, сабақ 

барысында оның орта шенінде немесе өн бойында жүргізілуі мүмкін. Үшіншісі - 

қорытынды экскурсия. Ол күрделі тарау немесе тақырыпты өтіп болғанан кейін 

оқушылардың сабақтар жүйесінде алған теориялық білімдерін пысықтау, бекіту 

мақсатын көздейді. Экскурсия сабағының нәтижелі өтуі негізінен мұғалімнің 

алдын-ала дайындық жұмыстары мен өткізу орнын дұрыс таңдай білуіне 

байланысты болмақ. Мұғалім экскурсия болатын нысананы алдын ала барлап, 

содан кейін оқушыларға оның мақсатын түсіндіреді. Мақсатына қарай 

 Оқыту жұмысын ұйымдастырудың факультатив түрі оқушылардың 

сұранысы мен қызығушылығы негізінде әртүрлі пәндерге қатысты 

ұйымдастырылады. Оның қызметі көпжақты: оқушыларды ғылымға қатыстыра 

отырып, олардың дүниетанымын тереңдетеді және кеңейтеді; белгілі бір пәнге 

қатысты танымдық қызығушылықтарын тұрақты қалыптастырады. 

Оқушылардың пәнге бейімділігін ескере отыра, факультативтік оқуды олардың 

қалаған мамандық-тарына сай психологиялық және практикалық дайындығын 

арттыру және кәсіби бағдарын қалыптастырудың нәтижелі формасы ретінде 

қолдануға болады; олар жоғары сынып оқушыларының еңбекке дайындығына 

елеулі үлес қосады. Ол оқудың жоғары ғылыми деңгейін қамтамасыз етіп, 

оқушылардың өзіндік білім алуы мен шығармашылық дамуына да ықпал етеді. 

Кітаппен, анықтама әдебиеттерімен, оқу-әдістемелік нұсқауларымен өз 

беттерінше жұмыс істеу дағдысын тәрбиелейді, приборлармен қарым-қатынасқа 

түсу, оларды орнықтыруда өзіндік ақыл-ой еңбегі мен тәжірибелік біліктілікті 

қалыптастырып, эксперимент жұмыстарын жүргізу тәсілін меңгереді. 

Оқушылардың факультативтік оқуда алған білімдері мен дағдылары сабақтарда 

белсенді қолданылып, олардың міндеттері, мазмұны мен әдістері арасындағы 

өзара байла-ныс логикалық тұрғыда іске асса, онда оқу жүйесінің нәтижесі 
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анағұрлым артады. Конференция ретінде өткізілетін сабақ түрі кейбір 

тақырыптарды тереңірек меңгерту, оның ғылыми дәрежесін көтеру мақсатын 

көздейді. Сол үшін де семинар сабақ-тарына қарағанда, конференция түрінде 

өткізілетін оқу жұмысы ұсынылған әдебиеттер мен қосымша құралдардың 

көлемі кеңірек болады. Оны дайындау және өткізу тәртібі семинар сабағына 

ұқсас келеді. Бірақ, оқу конференция-сында баяндамашылар мен сөйлеушілердің 

саны көбірек болуы қажет. Сондықтан, оған бірнеше қатар сыныптар-дың 

оқушыларын қатыстыруға болады. Оқу жұмысын ұйымдастыруда мұғалімнің 

тағы бір міндеті - оқушылардың сабақтан тыс кездерінде танымдық әрекеттерін 

тереңдету, үлгермеушілікті болдырмау. Сондықтан кейбір оқушылардың дарын-

талаптарын, ғылымға бейімділігін немесе сұранысын сабақ барысында толық 

қамтамасыз етіп, жағдайлар жасауға әр кезде мүмкіндік бола бермейді. Ол үшін 

оларға үйірме мен ғылыми жұмыстарын ұйымдастырудың маңызы бар.[3] 

 Пәндік үйірме жұмыстары сабаққа қарағанда бағыты, мазмұны, 

ұйымдастыру тәсілі мен уақыт өлшемі тұрғысынан өзіндік ерекшеліктері бар. 

Олар оқушылардың қызығушылығы мен пәндерге бейімділігін дамытуда және 

тапсырылған жұмыстарды нәтижелі орындауға қолайлы жағдайлар туғызып 

отырады. Сонымен қатар оқытудың өмірмен байланысын қамтамасыз ету, 

пәнаралық бай-ланысты нығайтуға ықпалын тигізеді. Оқушылардың пәндік 

үйірме жұмыстары оқыту процесін жандандырып, оның сапасын көтеруге әсер 

етеді. 

 Бүгінгі таңда оқушылардың үзіліссіз білім алу міндеттерін жетілдіруге 

сай мектеп мұғалімдерінен олардың ойлау қабілеттерін одан әрі арттыру, 

танымдық және шығармашылық қабілеттерін дамыту, сонымен қатар өзіндік 

жұмыстарына қатысты іскерліктері мен дағдысын тәрбиелеу талап етілуде. Ол 

үшін өзіндік жұмыс оқушылардың тек үй жұмысын орындау барысында ғана 

емес, оқыту процесінің өн бойында өз орнын табуы тиіс. Оқушылардың әртүрлі 

өзіндік жұмыстары негізінде сабақтың нәтижесін және таным қабілеттерінің 

белсен-ділігін арттыруға болады. Оқушылардың таным белсенділігі - оқуға 

қажетті білім мен дағдыны меңгеру және оларды өмірде, прак-тикада пайдалана 

білуге, үйренуге оқушының істейтін саналы әрекеті. Оқыту процесінде 

оқушының белсенділігі, негізінен, екі түрлі сипатта болады: сыртқы және ішкі 

белсенділік. Сыртқы белсенділік дегеніміз- оқушы әрекетінің сыртқы көріністері 

(белсенді қимыл қозғалыстары, тәжіри-белік әрекеттері, мұғалімге зейін қойып 

қарауы, мимикасы т.б.) бірақ осы кезде ол басқа нәрсені ойлап отыруы да мүмкін. 

Оқушының ішкі белсенділігіне - оның белсенді түрде ойлау әрекеті жатады. 

Белсенділік жеке басқа тән, маңыз-ды бір қасиет болып саналады. Бұл қасиетсіз 

адамның қандайда болмасын жұмысы нәтижелі болуы мүмкін емес. Оқушы 

белсенділігі қандай болғанда да ой дербестігіне сүйенеді. Оқыту процесінде 

оқушылардың белсенділігін арттыру принципін жүзеге асыруды мақсат еткен 

мұғалім сабақтың барлық кезеңінде олардың ой дербестігін дамытуға тырысады. 

Оқушыда белсенділік бір қалыпта болмайды, оның қарапайым (еліктеушілікке, 

жай қайталауға, біреудің айтқанын бұлжытпай орындауға негізделген 

белсенділік) және күрделі (творчестволық т.б. белсенділік) түрлері болады. 

Соңғысы оқушының жоғарғы саналылығы мен дербестігін керек етеді. 
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Оқушылардың жас ерекшеліктеріне және психикалық даму дәрежесіне қарай 

белсенділіктің бірнеше түрі қалыптасып, дамиды қимыл және сөйлеу, ойын және 

оқу (таным), өзін-өзі тәрбиелеу т.б. белсенділіктер. 

 Сапалы білім — дәстүрлі білім берудегі «білім» ғана емес, баланың 

шығармашылық әрекетке бейімділігі, оның тұлғалық қасиеттерінің дамуы 

болады. 
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Научно-исследовательская работа студентов является одним из 

важнейших средств повышения качества подготовки и воспитания 

специалистов-химиков, способных творчески применять в практической 

деятельности достижения научно-технического и культурного прогресса. 

Сегодня, как никогда, приобретают практическую значимость умения 

специалиста адекватно воспринимать сложные ситуации жизни, правильно их 

оценивать, быстро адаптироваться к новым познавательным ситуациям, 

целенаправленно перерабатывать имеющуюся информацию, искать и дополнять 

её недостающей, знать закономерности её оптимального использования, 

прогнозировать результаты деятельности, используя свой интеллектуальный и 

творческий потенциал. Современный специалист должен владеть не только 

необходимой суммой фундаментальных и специальных знаний, но и 

определёнными навыками творческого решения практических задач, постоянно 

повышать свою квалификацию, быстро адаптироваться к изменяющимся 

условиям. Все эти качества необходимо формировать в вузе.  

В связи с этим научно-исследовательская деятельность приобретает все 

большее значение и превращается в один из основных компонентов 

профессиональной подготовки будущего специалиста. Рассматриваемая 

проблема не является новой. Организации исследовательской деятельности 

студентов в вузе и ее методическому обеспечению посвящены работы Л.Ф. 

Авдеевой, Г.Н. Александровой, А.Н. Алексеевой, В.И. Бабурова, М.А. Байдан, 

В.И. Грошева, В.Е. Евлютиной, В.И.Загвязинского, C.И. Зиновьева, Н.В. 

Кузьминой, В.С. Кузнецовой, И.Я. Макаровой, М.И. Махмутова, Г.А. Николаева, 
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Е.С. Спициной, Г.М.Храмовой и др. В рамках этого направления обсуждается и 

проблема формирования исследовательских умений (Д.Б. Богоявленская, Е.Г. 

Бушканец, Н.Е. Варламова, В.П. Кваша, О.И. Митрош, А.И. Цесник). 

Исследовательская деятельность как средство развития личности представлена в 

трудах В.И. Гинецинского, В.И. Журавлева, В.И. Загвязинского, И.А. Зимней, 

Т.И. Ерофеева, И.И. Ильясова, А.В. Коржуева, В.В. Краевского, А.М. Новикова, 

В.А. Попкова, В.А. Сластенина, М.Г.Ярошевского и др. Традиционно понятие 

«научно-исследовательская работа студентов» (НИРС) отождествляется с 

формами привлечения студентов к научной работе кафедр, а также 

кафедральных и вузовских лабораторий, выполнению учебных 

исследовательских работ, реальных курсовых и дипломных работ, участию в 

конференциях, семинарах, конкурсах, выставках и т.п. Из исследований Ю.Д. 

Амирова, О.И. Алексеевой, Г.М. Дергача, Е.С. Жарикова, Т.В. Кудрявцева, Е.А. 

Милеряна, В.М. Петрова, Г.А. Посадовой, И.Е. Рисина, Д.М. Рухлядева, Л.П. 

Тарвида, З.А. Шахмарданова, П.М. Якобсона видно, что определяющей 

стороной эффективности НИРС является ее организация и управление. Анализ 

работ перечисленных авторов показывает, что ведущими принципами 

организации НИР как системы является обеспечение органического единства 

научного и учебного процессов и на этой основе повышение качества подготовки 

специалистов, усиление связи науки с производством, ускорение научно- 

технического прогресса. Существует и другая трудность в определении понятия 

«научно-исследовательская работа», связанная с тем, что в вузах разделяют 

НИРС на проводимую во внеучебное время и в учебном процессе. Так, 

Э.Ю.В.Труувяли, Т.Э. Хансоон [2] используют термин «УИР» (учебно-

исследовательская работа) для обозначения такой формы исследовательской 

работы, при которой в учебных планах специально отводится время в объеме не 

менее 30 часов в семестр. Я.В. Хомяк подчеркивает, что это «продуманное 

комплексное и обязательное обучение всех студентов основам и навыкам 

исследований применительно к избранной специальности в рамках учебного 

процесса в период производительных практик, на стадии дипломного 

проектирования» [4, с.18].  

В нашем исследовании понятие «научно-исследовательская работа 

студентов» включает в себя следующие элементы: 

 – обучение студентов основам исследовательского труда, привитие им 

определённых навыков; 

 – выполнение научных исследований под руководством преподавателей. 

Правильно организованная и спланированная научно-исследовательская работа 

студентов в процессе обучения в вузе выполняет ряд функций: образовательную: 

овладение теоретическими (научные факты) и практическими (научные методы 

исследования; методики проведения экспериментов; способы применения 

научных знаний) знаниями; организационно-ориентационную: формирование 

умения ориентироваться в источниках, литературе; развитие умений 

организовывать и планировать свою деятельность; выбор методов обработки 

информации; аналитико-корректирующую: связана с рефлексией студента, его 

самоанализом, самосовершенствованием планирования и организации своей 



97 
 
 

 

деятельности; коррекцией и самокоррекцией учебно-познавательной 

деятельности; мотивационную: развитие и. усиление интереса к науке в процессе 

осуществления научно-исследовательской деятельности, познавательных 

потребностей, убеждения в теоретической и практической значимости 

разрабатываемого научного знания; развитие желания глубже познакомиться с 

проблематикой изучаемой области научного знания, разнообразием точек 

зрения; стимулирование самообразования, саморазвития; развивающую: 

развитие критического, творческого мышления, умения действовать в 

стандартных и нестандартных ситуациях, умения обосновывать, отстаивать 

свою точку зрения; понимание развития мотивации (интереса, стремления к 

познанию), развитие способностей (познавательных, коммуникативных, 

специальных способностей и др.); воспитывающую: становление нравственного 

и правового самосознания; воспитание способности к адаптации в 

изменяющейся социальной среде; формирование адекватной самооценки, 

ответственности, целеустремленности, волевого саморегулирования, смелости в 

преодолении трудностей и других способностей и черт характера. 

Воспитывающая функция включает также воспитание профессионального 

призвания, профессиональной этики.  

В системе высшего профессионального образования можно выделить 

несколько направлений по применению и внедрению видов и форм научно-

исследовательской деятельности студентов:  

- обогащение традиционных академических форм организации учебного 

процесса (лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий) 

выполнением задач исследовательского типа;  

- развитие внеучебных форм вовлечения студентов в научную 

деятельность (например, написание научных докладов, статей, подготовка 

сообщений; проведение олимпиад и научных конференций; факультативные 

формы обучения; формы научного сотрудничества вуз – производство и др.);  

- внедрение менее распространенных специфических для высшего 

образования коллективных форм научно-практической деятельности студентов 

(научные исследовательские кружки, коллективы молодых исследователей и 

др.).  

Для младших курсов основными формами НИРС в рамках учебного 

процесса являются подготовка рефератов, индивидуальных домашних заданий с 

элементами научного поиска, участие в предметных кружках. Для того чтобы 

подготовка доклада или реферата не сводилась к переписыванию материала из 

учебника или журнала, обязательным требованием является включение в 

реферат практической или экспериментальной части. Это способствует 

формированию следующих исследовательских навыков: работа с литературой; 

сравнительный анализа материала; формулирование выводов и обобщений. На 

этом этапе мы предлагаем студентам домашние учебно-исследовательские 

задания, которые по своему характеру, построению и методике близки к 

научному исследованию. Такие учебно-исследовательские задания помогают 

студенту мыслить творчески, самостоятельно, анализировать изучаемый 

материал, сравнивать, обобщать. Некоторые задания становятся темами 
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курсовых, а затем и выпускных квалифицированных работ, составляя их основу. 

Использование таких заданий в системе обеспечивает хорошее усвоение 

изучаемого материала и способствует развитию творческого потенциала 

студента. Приобретенные навыки студенты могут использовать в своей будущей 

профессиональной деятельности. Важной формой научно-исследовательской 

работы студентов, выполняемой в учебное время, является внедрение элементов 

научных исследований в лабораторные работы. При выполнении таких работ 

студент самостоятельно составляет план выполнения работы, подбирает 

необходимую литературу, проводит математическую обработку и анализ 

результатов, оформляет отчёт. 

В ходе изучения дисциплины «Методы обнаружения элементов» нами 

была предпринята попытка внедрения элементов учебно-исследовательской 

работы, представляющей ситуационные задачи по определению степени 

засоленности почв. В соответствие с планом, предложенному студентами, анализ 

раствора проводится по следующим этапам: 

1. Обнаружение карбонатов в почве. К пробе почвы добавьте несколько 

капель 10 %-ной соляной кислоты. Если почва содержит карбонат-ион, то под 

действием кислоты начнется выделение углекислого газа. Почва как бы 

“вскипает”. Почвы, вскипающие от разбавленной соляной кислоты, относят к 

карбонатным. Интенсивность образования углекислого газа (бурное, среднее, 

слабое) дает предварительную количественную оценку содержания карбонат-

иона в почве. 

2. Обнаружение наличия хлоридов в почве. Подготовьте водную вытяжку 

почвы. Для этого поместите 25 г почвы в коническую колбу, добавьте 50 мл 

дистиллированной воды. Взболтайте содержимое колбы, дайте отстояться 5-10 

мин. Еще раз взболтайте и после отстаивания профильтруйте. Отлейте в 

пробирку 5 мл почвенной вытяжки, добавьте несколько капель разбавленной 

азотной кислоты. По каплям добавляйте раствор нитрата серебра. Если хлориды 

присутствуют, то образуется белый хлопьевидный осадок. Если осадок хорошо 

различим, то содержание хлоридов составляет десятые доли процента, если 

раствор лишь мутнеет (теряет прозрачность), то содержание хлорид-ионов 

составляет сотые и тысячные доли процента. 

3. Обнаружение сульфатов. К 5 мл почвенной вытяжки прилейте несколько 

капель концентрированной соляной кислоты и 3 мл раствора хлорида бария. 

Если раствор содержит сульфат-ионы, то появляется белый тонкодисперсный 

(молочный) осадок. О концентрации сульфат-ионов судят по степени 

прозрачности раствора (густой осадок, мутный или почти прозрачный раствор). 

4. Обнаружение ионов натрия. Ионы натрия обнаруживают по ярко-желтой 

окраске пламени. Нихромовую проволоку прокаливают в пламени спиртовки 

докрасна, затем вносят в исследуемый раствор, затем опять в пламя (во внешнюю 

часть), отмечают цвет пламени. 

Задание. В восьми пронумерованных бюксах находятся индивидуальные 

соли: Pb(NO3)2, MnCl2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnCO3, Ca3(PO4)2, MgSO4 и Al2(SO4)3. 

Используя имеющиеся на столе реактивы и оборудование, определите каждую 

из выше перечисленных солей. Напишите уравнения реакций определения 
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солей. Реактивы: 1M HCl, 1M NaOH, H2O(дист.) Оборудование: восемь бюксов с 

солями, штатив с десятью пробирками, водяная баня, шпатель для отбора 

проб.Приводим один из вариантов решения.  

Определение солей начинаем с их растворения. Все соли, кроме ZnCO3 и 

Ca3(PO4)2 растворяются в воде. Не растворившиеся в воде соли растворяем в 

кислоте, причем при растворении солей в одной из пробирок наблюдаем 

выделение газа. При этом протекают следующие реакции: 

Ca3(PO4)2 + 6HCl = 3CaCl2 + 2H3PO4 

или  

Ca3(PO4)2 + 4HCl = Ca(H2PO4)2 + 2CaCl2 ;  

ZnCO3 + 2HCl = ZnCl2 + CO2↑ + H2O. 

Таким образом, мы определили две соли: ZnCO3 и Ca3(PO4)2. К растворам 

оставшихся шести солей по очереди по каплям прибавляем раствор кислоты. 

Наблюдаем следующие эффекты. В пробирках, содержащих растворы MgSO4, 

MnCl2, NH4Cl, Al2(SO4)3 никаких видимых изменений не наблюдаем. В пробирке 

с раствором (NH4)2CO3 наблюдается выделение газа:  

(NH4)2CO3 + 2HCl = 2NH4Cl + CO2↑ + H2O. 

В пробирке, содержащей раствор Pb(NO3)2, наблюдаем выпадение осадка 

PbCl2. Особенностью этого осадка является его растворение при нагревании и 

выпадение снова при охлаждении раствора.  

Таким образом мы определили Pb(NO3)2. Pb(NO3)2 + 2HCl = PbCl2↓ + 

2HNO3. В оставшихся пробирках находятся растворы следующих солей: MgSO4, 

MnCl2, NH4Cl, Al2(SO4)3. Отбираем по несколько капель раствора каждой соли и 

переносим в чистые пробирки. Затем в каждую пробирку по каплям добавляем 

щелочь, в недостатке и в избытке. Наблюдаем за эффектами реакций. Пробирки 

можно нагреть на водяной бане. В пробирке, содержащей MgSO4, будет 

выпадать осадок, не растворяющийся в избытке щелочи: 

MgSO4 + 2NaOH = Mg(OH)2↓ + Na2SO4. 

В пробирке, содержащей MnCl2, будет выпадать осадок, буреющий на 

воздухе: 

MnCl2 + 2NaOH = Mn(OH)2 ↓+ 2NaCl 

2Mn(OH)2 + O2 = 2MnO(OH)2↓ (бурый) или  

2Mn(OH)2 + O2 = 2MnO2 + 2H2O. 

В пробирке, содержащей NH4Cl, будет ощущаться запах аммиака, который 

будет усиливаться при нагревании раствора:  

NH4Cl + NaOH = NH3↑ + NaCl + H2O  

В пробирке, содержащей Al2(SO4)3, будет наблюдаться выпадение осадка, 

который будет растворяться в избытке реактива.  

Al2(SO4)3 + 6NaOH = 2Al(OH)3↓ +3 Na2SO4  

Al(OH)3 + NaOH = Na[Al(OH)4] или  

Al(OH)3 +3 NaOH = Na3[Al(OH)6] или 

Al(OH)3 + NaOH + 2H2O = Na[Al(OH)4(H2O)2]  

Таким образом, мы определили каждую из солей, находящихся в восьми 

бюксах. Система оценивания: за определение солей с необходимыми 
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уравнениями Pb(NO3)2, MnCl2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnCO3, и Al2(SO4)3 по 60 

баллов, Ca3(PO4)2, MgSO4 по 40 баллов. 

Поэтому на протяжении всего периода обучения студентов необходимо 

системно и целенаправленно осуществлять подготовку будущих специалистов к 

выполнению научной работы, создавать творческие группы с учетом научных 

интересов, способностей, возможностей и опыта научной работы студентов; 

обеспечить научно-исследовательскую базу; вооружать их методикой научной 

работы; создавать ситуации успеха при внедрении в практику научных 

результатов; поощрять творческую деятельность и самостоятельность 

исследователей при решении научных проблем.  
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ГУМАНИТАРЛЫҚ ҒЫЛЫМДАРДЫҢ ДАМУЫНДАҒЫ 

ЗАМАНАУИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ  

ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

 

ӘОЖ 347.78.01 

АБИЛМАЖИНА А.М., МАНАБАЕВА Ұ.Т. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

АВТОРЛЫҚ ШАРТТЫҢ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚТЫҚ ТАБИҒАТЫ 

 

Цивилистика әдебиетінде азаматтық-құқықтық шарт азаматтық құқықтық 

қатынастардың туындауына, өзгеруіне немесе тоқтатылуына әкелдіретін  

өзаралық мәміле немесе тараптар келісімі.[1,с 3]  

Шарттың осындай анықтамасын әдебиетте де кездестіруге болады. 

Мысалы,  М.И. Бардың  айтуынша,   шарт – ол заңды қатынастардың 

туындауына, өзгеруіне немесе тоқтатылуына  бағытталған  тараптардың өзара 

келісіміне негізделген ерікті акт.[2,с 21]  Осындай анықтаманы Ф.И. Гавзе де 

береді,  оның бір ғана айырмашылығы:  шарттың мақсатын атауда болады. Оның 

айтуынша шарттың мақсаты: бүкіл қоғамның және оның жеке бір мүшелерінің 

қажеттіліктерін  қанағаттандыру  болады.  

Өзінің мәні бойынша жоғарыда аталғандардан ажыратылмайтын анықтама 

осы уақыттағы әдебиетте де кездесеі. Мысалы, Н.Д. Егоров, өзгелермен қоса, 

шарт дегеніміз ол міндеттемелік құқықтық қатынастарының онығу  фактісін  

бекітетін  құжат танылады. Осыған ұқсас  азаматтық-құқықтық шарт 

анықтамаларында акцент ерікті негіздеріне және де құқықтық қатынсатың 

мазмұнына жасалады.  

Әдебиеттегі жеткілікті болып табылатын шарт ұығымы анықтамаларының 

талдауы В.А. Ойгензихтың айтқандарының дұрыстығы туралы қорытыныды 

жасауға әкелдіреді. Оның айтуынша, келісімдегі еріктілік белгісі  негізгі болады. 

Сондықтан да, шартта тараптардың еркі білінуі қажет, тек сонда ғана ол келісім 

болып табылады.   

Шартты жасасу кезіндегі  ерікті білдіру белгілі бір құқықтық салдарларға 

жетуге бағытталады. Бір жақпен ғана ерік білдіру жеткіліксіз болады. Оның еркі 

екінші тарапқа жеткізілуі тиіс және онымен қабылдануы қажет. Оған жасалған 

ұсынысты қабылдау нәтижесі ретінде екінші тарап өзінің еркін білдіреді. Екі 

тараптың еріктерінің  бірлігі шарттың жасалуына әкелдіреді, яғни тараптар 

келіскен жағдайларға бағыну және оларды міндетті түрде  орындау.   

Азаматтық-құқықтық шарттардың әрекет ету саласы  жеткілікті мөлшерде 

кең ауқымды болады. Ол  әртүрлі субъектілер арасындағы мүліктік 

қатынастарды қамтиды. Интеллектуалдық творчестволық туындыларды  жасау 

және пайдаланумен байланысты  шарттар, азаматтық-құқықтық шарттардың 

жеке тобын құрайды.  Олардың біреулері  ұйымдармен жасалады (баспалармен, 

театрлармен, радио және коно студиялармен және т.б.) және авторлармен  
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творчестволық туындыларды жасау және пайдалану бойынша, екіншілері 

авторлардың туындыларын тарататын және пайдаланатын мәдени мекемелердің 

қызметімен байланысты туындайды. Шарттар азаматтармен де өздерінің жеке 

мүдделерін қанағаттандыру мақсатында туындыны жасау және пайдалану 

жөнінде жасалуы да мүмкін. Және де бүгін авторлық құқық иесіне тұра шығу 

міндетті емес. Әлемдің творчестволық нарықта  көптеген делдалдар бар. Олар 

бізде де біртіндеп пайда болуда.   

Олардың бірі авторлар қоғамы болады. Ол жарғысы негізінде әрекет етеді 

және көптеген жергілікті және шетелдік құқық иеленушілермен шарттарға 

отырады.  

Авторлық шарттың ұғымы  біртіндеп қалыптасқан. Баспалық шарт кең 

тарайтын авторлық шарттардың бір болғандықтан оған деген көзқарастарды 

қарастыру жеткілікті болады.  

30-40 жылдардағы заң әдебиетінде баспалық шарт автормен өз туындысын 

басып шығару және сатуға деген айрықша құқықты иеліктен алу, «аудару» 

тәсілдерінің бірі ретінде талқыланған. Оның осылай талқылануы заңға 

негізделген, өйткені 1928 жылғы Авторлық құқық туралы негіздері баспалық 

шартты «Авторлық құқықты ауыстыру туралы» келісімі ретінде қарастырылған. 

Оның толық анықтамасы 1928 жылғы Авторлық құқық туралы Заңда болған. 

Онда баспалық шарт «оған сәйкес автор белгілі бір объективтік нысандағы 

туындыны шығаруға айрықша құқықтарды белгілі бір мерзімге аударатын, ал 

баспашы оны басып шығаруға және туындыны таратуға қатысты оның қолынан 

келетін барлық шараларды  қолдануға міндеттенеді».  

Авторлық құқықтарды «аудару, иеліктен алу» теориясы кейінгі 

жылдардағы жұмыстарда да қолдау тапқан. Мысалы, В.А. Кабатовтың ойынша, 

автор туындыны басып шығаруға деген және оған қол сұғылмаушылық құқығын 

өзге тұлғаларға аударуы мүмкін. 

«Аудару», «иеліктен алу»  теориясына сын айта отырып Б.С. Антимонов 

және Е.А. Флейшиц автордың құқықтарының айрықша сипаты, автордың 

құқығын өзге тұлғаға аударуға болмайтын ерекше жағдайларда заңмен 

анықталған мерзімнің ішінде немесе оның бүкіл өмірі бойы автордың жеке 

басынан олардың ажыратылмас  болуында болатынын айтқан. 

Сонымен  авторлық шартты түсінуге деген өзгеше көзқарас – авторлық 

құқықтарды иеліктен алу тәсілі ретінде емес,  оған тиесілі аторлық құқықтарды 

жүзеге асыру тәсілі ретінде. 

50-ші жылдары «рұқсат ету» теориясы  туындаған. А.И. Ваксберг 

ойлағандай, шарт бойынша автор  туындысын басып шығаруға рұқсат берген. 

Туындыны ұйымға беру кезінде автор тек туындыны жарыққа шығаруға деген өз 

құқығын жүзеге асырады деген пікір де шамасымен сол уақытта айтылған 

болатын. Сонымен, баспалық шартты анықтауда басқаша тұжырамдама 

байқалады – туындыны пайдалану жөніндегі келісім ретінде.   

1964 жылдары азаматтық заңдарды кодификациялаудан кейін және оған 

«Авторлық құқық» тарауын енгізуден кейін авторлық шарттың біртұтас ұғымы 

белгіленген. Сол уақыттағы заңда авторлық шарттың келесі анықтамасы 

берілген: «авторлық шарт бойынша автор шартпен белгіленген мерзімнің ішінде 
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шартта белгіленген тәсілмен туындыны пайдалануға ұйымға өзінің туындысын 

береді, ал ұйым, заңда аталған жағдайларды қоспағанда, шартта белгіленген 

мерзімнің ішінде пайдалануды  жүзеге асыруға немесе бастауға міндеттенеді». 

«Авторлық құқықтар мен сабақтас құқықтар туралы» Заңның 

қабылдануынан бастап авторлық шарт бойынша құқықтарды  аудару, беру 

туралы құрылым қайта жаңғыртылған. Айрықша құқықтарды беру туралы 

авторлық шарт негізінде немесе айрықша емес құқықтарды беру туралы шарт 

негізінде  жүзеге асырылуы мүмкін. 

Құқықтарды аудару туралы құрылыммен қоса рұқсат ету құрылымы да 

іргелес болады. Оған сәйкес автор  оның туындысын пайдалану бойынша белгілі 

бір әрекеттерді жасауға келісімін береді. Осындай шалағайлық автор мен 

пайдаланушы арасындағы шарттық қатынастарды реттеуге арналған заң 

нормаларына әсер етеді. Егер автор өз туындысына қатысты белгілі бір әрекеттер 

жасауға  рұқсат етсе (шығару,  тарату, ашық орындау және т.б.), оған құқықты 

беру қажет емес. Істің мәні бойынша, автор сөзсіз ұйыммен туындыны пайдалану 

тәсілін анықтайды.   

Осындай шалағайлық шарттың затын анықтауға да әсер етеді. Мысалы, заң 

бойынша шарттың заты болып, автордың творчестволық қызметінің нәтижелері, 

оның тіындылары емес құқықтары болады. Онда авторлық шарттың заты шартты 

жасау сәтінде белгісіз болған, туындыны пайдалану құқығы бола алмайды деген 

заң нормасын талдаудан кейін  бұған көз жеткізуге болады. Заңда сонымен қоса 

айтылғандай, авторлық шарттың заты автор оны болашақта жасауы мүмкін 

болатын туындыны пайдалану құқығы болуы мүмкін емес, тундының өзі 

авторлық шарттың заты ретінде екінші орында болады. Шарттың елеулі жағдайы 

ретінде өлшемдері мен сипаттамалары аталмайды.   

Егер автор  ұйымға туындыны және тиісті құқықты беретін бұл жағдайға 

жол берілетін болса. Ұйым туындыны жоғалтса немесе ол оны пайдалануға 

мүмкін емес жағдайда болса. Туындының өзі жоқ, ал оған деген құқықтар бар. 

бірақта ескеретін жағдай, құқықтар емес автордың творчестволық қызметінің 

нәтижесі ретінде туындының өзі пайдаланылады. Бұл авторлық шарттың заты 

тиісті туынды болуы қажет деген қорытынды жасауға әкелдіреді. Осыған дәлелді 

өзге мемлекеттердің заңдарынан да табуға болады. Бұл нүктеде баспалық 

шарттың  заты болып  тараптар келісімімен белгіленген мерзімде толық  көлемде 

автормен баспаға берілуі қажет болатын белгілі бір атауы бар туынды 

табылатыны айтылады. Сонымен бірге, шартта қолжазба автордың меншігінде 

қалатыны  және  туынды  жарыққа шығарылғаннан кейін оның талабы  бойынша 

баспамен оған қайтарылуы қажет болатыны жөнінде ереже болады. Бұл ереже не 

бұрынғы не осы уақыттағы біздің заңдарда жоқ. Ал ол өте маңызды болар еді, 

өйткені, біздің заңда интеллектуалдық меншіктің анықтамасы да берілмеген.   

Әрекеттегі авторлық заңдарда авторлық шарттьың ұғымы берілмеген. 

Әдебиетте авторлық шарттың әртүрлі анықтамалары берілген. Мысалы, Так, 

Н.Л. Клыктың  пікірі бойынша, авторлық шарт – ол «ғылым, әдебиет және өнер 

туындысын жасау немесе пайдалану бойынша автор мен пайдаланушы ұйымның 

келісімі».  
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Бұрын айтылып кеткендей, авторлық шарттың анықтамасы баспалық 
шартты талдау негізінде анықтаған дұрыс болар еді, өйткені, ол әрекеттегі 
заңмен неғұрлым  толық реттелген және заң ғылымымен зерттелген, ал бұл 
баспалық шарт туралы нормаларды  қолдану негізінде жасалған және де оларды 
өзге бір авторлық шарттармен жүзеге асыруда қалыптасқан корытындылардың 
пайдаланылуын растайды.  

Көптеген жылдар бойы баспалық шартқа деген көзқарас жалпы авторлық 
шартқа сияқты бірынғай болмаған. Оны автормен өз құқықтарын аудару туралы, 
автормен өз құқықтарын иеліктен алу, беру, жүзеге асыру туралы,  өз туындысын 
пайдалануға автордың рұқсат етуі туралы шарт ретінде қарастырған. Жұықта, 
баспалық шарттың жаңа анықтамасы, авторға қызмет көрсету шарты (және оның 
бір түрі), бірақта авторға емес әлеуетті оқушыға көрсетілетін ерекше тектес 
қызметтерді көрсету шарты ретіндегі анықтама пайда болған. 

Баспалық шарттың осындай сипаттамасы автордың құралдарының есебінен 
туындыны басып шығару жөніндегі шартқа қолданылуы мүмкін болады. 
Автормен және баспамен жасалатын шартта: тараптардың міндеттемелері мен 
жауапкершілігі; авторға көрсетілетін қызметінің түрлері (кеңес беру, әдеби және 
техникалық өндеу, машинамен басылған жұмыстар, көркем рәсімдеу,  түпнұсқа-
үлгісін жасау және т.б.) көзделеді. Қызмет көрсеткені үшін автор баспаға оның 
кеткен шығындарын және  пайдасынан бір бөлігін өтейді. Автордың өз есебінен 
шығарғаны оның меншігінде болып табылады. Авторға  басып шығарылған  
туындының даналары  тапсырылады, оларды ол өзі немесе  кітап сататын 
дүкендер арқылы  сатуға құқылы.  

Баспалық шарттың классикалық ұғымын айтатын болсақ, ол өзгше 
қалыптасады. Туындыны басып шығару бойынша автор шығындарға 
ұшырамайды. Ол баспаға туындыны қайта өндеу, оның даналарын сату, 
импорттау және т.б. сияқты  әрекеттер жасауға рұқсат береді. туынды жарық 
көргеннене кейін, оның сатылуына қарай, автор сыйақы алады. 

Баспа ісінде шаруашылық және құқықтық тұрғыдан оқашуланған бірнеше 
ұйымдар әрекет етеді: баспа, типография, кітап сату орындары. 

Баспа басылымның сүйінші данасы жасалу сәтіне дейін кітап шығару 
үрдісін бақылауы мүмкін. Сүйінші данаға баспа өкілінің қолы қойылғаннана 
кейін баспаның жұмысы толық аяқталған болып табылады. Баспа кітаптың 
рәсімделуі үшін оның полиграфиялық орындалуы үшін ғана жауапты болады. Ол 
типографиямен  шартқа отырады, ал  кітаптың даналары орындалып болған сәтте 
олар оның даналарын анықтайтын кітап сату ұйымдарына  баспа өнімін жеткізуі 
қажет. Басып шығарылған баспа өнімі толық жеткізілмеген жағдайда айып 
баспадан алынады, ал ол өз кезегінде бұл айыпты типографиядан өндіріп алады.  

Бұл туындыны шығару  үрдісіне автор қатыспайды, сондықтан баспалық 
шартты автордың, қызмет көрсету шарты деп атауы дұрыс емес болады. 

Басып шығару барысында жекелеген заңды тұлғалардың арасында 
қатынастар туындайды. Өз туындысын оған пайдалануға рұқсат ете отырып, 
автор баспамен қатынастарға кіреді. Бұл тұрғыдан алғанда,  баспа-типография-
кітап сату ұйымдары қатарында баспа жетекші ұйым болуы қажет. Олардың 
құқықтары мен міндеттерін белгілейтін біртұтас шарт жасала ма, әлде олардың 
әр қайсысымен жеке шарт жасайды ма оның мәні одан өзгермейді. И. Троценко, 
ол жұмыстардың тек бір бөлігін орындайды және тек олардың сапалы болуы мен 
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уақытында орындалуы үшін жауапты болады деп ойлай отырып, баспаны бір де 
бір және толық құқылы меншік иесі деп тануға қарсы болады. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, авторлық шарттың 
анықтамасын қалыптастыруға болады, және сол арқылы әрекеттеге авторлық 
заңдардағы олқылықтарды да жоюға болады. Авторлық шарт бойынша автор 
пайдаланушыға, тараптар келіскен шектер мен жағдайларда туындыны 
пайдалануға деген құқықтарын береді немесе беруге міндеттенеді.  

Біздің ойымызша, заңдағы «авторлық шарт бойынша құқық иеленуші 
туындыны пайдалану құқығын өзге тұлғаға береді немесе  шартта белгіленген 
шектерде туындыны пайдалану құқығыны басқа тұлға береді» деген  авторлық 
шарттың анықтамасына қарағанда, А.П. Сергеевтың берген бұл анықтамасы ең 
тиімді болады. 

Авторлық шарт оның шегінде автор туындыны жасау мүмкіндігіне ие 
болатын негізгі құқықтық нысан болады. Сонымен бірге, автор, оның 
туындысын пайдалануға мұқтаж ұйыммен еңбектік қатынастары шегінде белгілі 
бір туындыны жасауы мүмкін. Бұл жағдайларда автордың туындысын 
пайдалануды рәсімдейтін құқықтық нысан болып еңбек шарты табылады. 
Осыған орай, бұл шарттарды ажырату туралы мәселе туындайтыны сөзсіз. Еңбек 
шарты бойынша да, авторлық шарт бойынша да  белгілі бір туындылар жасалуы 
мүмкін болуына қарамастан, бұл шарттардың мазмұны әртүрлі болады: бірініші 
жағдайда қатынастар еңбек құқығының нормаларымен реттеледі, ал екінші 
жағдайда – азаматтық құқық нормаларымен. Творчестволық қызметінің 
сипатына қарай отырып, ұйыммен болатын қатынастардың нысанын автор  өзі 
таңдайды. 

Авторлық шартты еңбек шартынан ажырату мәселесі, тек автор – 
орындаушы ұйымның  жұмысшылары құрамына кірмейтін жағдайларда ғана 
маңызды болады. Өйткені, ұйымда белгіленген күнтәртібіне бағынуы, тараптар 
арасында қалыптасқан қатынастарды авторлық құқықтық деп саралауға 
мүмкіндік бермейді. Ұйымның  жұмыс ксетесіне бағыну  белгісі еңбек шартын 
мердігерлік шартынан да ажыратуға мүмкіндік береді.  

Авторлық дауларды қарастыру барысында, аталған үш шарттардың 
қайсысы жасалғанын анықтау қажеттілігі жиі туындайтын болады, егер 
творчестволық қызмет нәтижесі жөнінде тараптар «еңбек шартымен» 
байланыстырылған болса. Бұл келісімінің табиғаты жөніндегі мәселе  дауды мәні 
бойынша қарауға дейін анықталуы қажет, өйткені заң бойынша талап етуші 
авторлық құқықтан туындайтын даулар бойынша соттық шығындарды өтеуден 
босатылады (жалақыны өндіріп алу жөніндегі талаптар бойынша сияқты);  ал 
мердігерлік шарты бойынша өтеуді өндіріп алу жөніндегі  талап қоюда соттық 
шығындар жалпы негіздерде өтуге жатады.  Аталаған дауларды қарастыру 
кезінде, ажырату белгісі не болады? Н.А. Клык қатынастарды еңбектік деп 
тануға негіз болмағанда затын бөліп шығарады. Мысалы, егер шарт 
творчестволық қызмет нәтижесін – ғылым, әдебиет немесе өнер туындыларын 
жасауға жасалатын болса, онда бұл келісім авторлық шарт болып табылады. 
Біздің ойымызша, бұл көзқарас дұрыс, ол ең алдымен автордың құқықтары мен 
міндеттерін қорғауға бағытталады, өйткені  бұл шарт бойынша автордың 
жағдайы  заңда белгіленгеннен кем болмауы тиіс. 
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Шарттың жасалуы кезінде тараптар тапсырылатын жұмыстың 
ерекшеліктерін белгілейді, бұл оны орындау кезінде қолданылатын қызметтің 
сипатын анықтайтын болады – творчестволық бола ма әлде орындаушылық бола 
ма. Сырттай қарағанда олар ұқсас заттар болуы мүмкін, мысалы, суретшімен 
жасалған сурет, немесе басқа суретші суретінің көшірмесі. Бірінші жағдайда 
авторлық құқықтық қорғау объектісі  болып табылатын туынды пайда болады, 
екінші жағдайда - жұмыстардың әдеттегі нәтижесі, сондықтан да көшірме 
жөнінде авторлқ емес тек мердігерлік шарт жасалатын болады.  

Авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңдар азаматтық 
заңдардың бөлігі болып табылады. Сондықтан да, авторлық қатынастарға, 
азаматтық заңдар сүйенетін  негізгі бастамалар қолданылады, дәл айтқанда: 
реттелетін қатынастардың қатысушыларының теңдігі, меншікке қол 
сұғылмаушылық, шарт еркіндігі, біреудің ісіне кңмнің де болсын озбырлықпен 
араласуына жол берілмеуі, азаматтық құқықтардығ кедергісіз жүзеге асырылуы 
қажеттілігі, нұқсан келген құқықтардың қалпына келтірілуінің қамтамасыз 
етілуі, олардың сотта қорғалуы. Осыған орай, авторлық шарт азаматтық-
құқықтық болып табылады және сондықтан да оған міндеттемелік құқықтың 
жалпы бөлімінің нормалары қолданылады. Тараптармен шарттық 
міндеттемелерін бұзу әкімшілік жауапкершілікке әкелдіреді. Авторлық шарттық 
қатынастарға міндеттемелер туралы ережелердің  тарауы, оған сәйкес «заңда 
көздлеген жағдайларды қоспағанда, міндеттемені орындаудан біржақты бас 
тартуға және оның жағдайларын біржақты өзгертуге жол берілмейді» деген 
Азаматтық кодекстың нормасын қолдануға мүмкіндік береді.  
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АБИЛМАЖИНА А.М., САДУАҚАСОВА Л.Қ. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

АВТОРЛЫҚ ҚҰҚЫҚТАҒЫ ШАРТТЫҚ ҚҰРЫЛЫМДАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 

Авторлық қатынастар саласында әртүрлі шарттық құрылымдар 

пайдаланылады, өйткені әртүрлі жағдайларда  олардың қатысушыларының 

міндеттері мен мүмкіндіктері елеулі түрде ерекшеленеді, қолданылатын 
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нормалар сәйкес келмейді және де туындайтын нәтиже де әртрлі. Мысалы, 

бұрын айтылғандай, шарттық болып авторлар (өзге құқық илері) мен авторлық 

және сабақтас құқықтарды басқаруды ұжыммен жүзеге асыратын ұйымдар 

арасындағы қатынастар табылады.  

Туынды бірге автор болушылармен жасалған жағдайда да келісім жасау 

қажеттілігі жөнінде мәселе туындайды. Бір қатар мәселелер бойынша, қызметтік 

туындыны жазушы мен жұмыс беруші арасындағы қатынастар да осы сияқты 

(яғни  диспозитивті-шарттық негізде) құрылады.  

Бірақта, әрине, талқыланатын мәселелер үшін және шарттық реттеу үшін 

басты болып авторлар мен туындығы пайдаланбақ болғандар арасындағы 

қатынастар да табылады. Егер автор туындыны өзі шығаруға ниет білдірген 

болса және баспа ұйымына тек тиісті қызмет үшін өзі жүгінетін болса, туындыны 

автормен пайдалану бойынша қатынастар Қазақстан Республикасының 

Азаматтық кодексының тиісті шарттық институтының нормаларымен (жалпы 

ереже бойынша – бұл мердігерлік шарты) анықталады. 

Белгілі бір тұлғаларға авторлық туындыны пайдалануға құқықтық 

мүмкіндік беру жөніндегі шарт әдетте аторлық деп аталған. Атау негізінде 

шарттық болып саналған, өйткені, мысалы, автордың орнында олар әрине 

авторлар болып табылмайтын мұрагерлері де болуы мүмкін.  Бірақта  осы атау 

қарастырылып отырған саладағы барлық құқықтар генезисының қисынымен 

ақталады, өйткені авторсыз ешкімде үәкілдік туындамайды және негізінде 

авторлық деген атауды, бүгін олар басынан бастап тек автордың өзінде пайда 

болатын, құқықтарды беру жөніндегі келісімдер үшін қолдануға болар еді. 

Брақта оған құқық иеленуші жағында мәртебесі әртүрлі тұлғалардың,  соның 

ішінде авторлар емес тұлғалардың болуы, және де сол тектес міндеттемелердің 

(мысалы, нақтылы құқықтар мен міндеттердің құрамы) болуы кедергі келтірген 

және келтіреді, бұл әртүрлі авторлық шарттардың біркелкі болмауына 

байланысты. Бұл әрекетке ҚР Азаматтық кодексының ерекше бөлімінің әрекетке 

енгізілуіне байланысты қарастырылып отырған қатынастарды нормативтік-

құқықтық реттеуге де қатысты. ҚР Азаматтық кодексыне сәйкес, автор және өзге 

де құқық иеленуші лицензиялық шарт немесе айрықша құқықтарды иеліктен алу 

шартын  жасасу арқылы олардың иелігіндегі айрықша құқықтарды басқара 

алады. Бұл ережені, ол әрқашан азаматтық құқықтық қатынастардың 

субъектілері аты аталған және де аты аталмаған шарттарды жасаулары мүмкін 

дейтін жалпыөркениеттік доктрина  арқылы түзету қажет. Аталған ереже ҚР 

Азаматтық кодексында бекітілген, сондықтан аталған шарттар айрықша 

құқықтарды  басқаруды қамтамасыз етеді. Өкінішке орай, ҚР Азаматтық 

кодексының ерекше бөлімінде егер автор туындыны пайдалануға деген барлық 

құқықтарды бермеген болса, онда ешкім еш уақытта оларды алуы мүмкін емес 

болатыны бекітілмеген. Негізінде ол солай болады. Шарттың екеуі де бір тектес 

объектілерге (ғылым, мәдениет, өнер туындыларына) қатысты қолданылады, 

бірақта олар алатын құқықтардың көлеміне қарай ерекшеленеді және оның 

нәтижесінде шарттардың екеуі де айрықша құқықтарды басқаруға арналады, 

сонымен бірге егер бірінші жағдайда (иеліктен алу шартында)  бір тұтас айрықша 

құқық берілген болып көзделетін болса яғни  барлық әртүрлі уәкілдігі 
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толығымен және тұтас ауысатын болса, ал лицензиялық шарт боыйнша айрықша 

құқықтардың берілуі көзделмейді. Жалпы ережеге сәйкес алушы 

интеллектуалдық меншіктің тиісті объектісін пайдалану бойынша тек жеке 

мүмкіндіктерін алады және осы лицензиялық шартпен көзделген шектерде ғана. 

Заңға сәйкес лицензиялық шарттың жасалуы «лицензиатқа айрықша құқтардың 

ауысуына әкелдірмейді», бұл мүмкін  айрықша  құқықты біртұтас  және 

лицензиялық шарт жасалған кезде кемімейтін ретінде қарастыруға мүмкіндік 

береді. Арендеторға, басқарушыға  жеке құқықтарды беру меншік құқығын 

азайтатыны немесе азайтпайтыны жөніндегі мәселе  ҚР Азаматтық кодекстың 

жобасын жасаушылардың тұжырымдамасына сәйкес шешіледі.Азаматтық 

кодексқа сәйкес, өзге тұлғаларға айрықша құқықтардың ауысуы заңның нұсқауы 

бойынша (мысалы, амбебаптық мирасқорлық негізінде және құқық иесінің 

мүлкінен өндіріп  алу кезінде) шартсыз да ауысуы мүмкін. Бірақта бұл ереже, 

өзге тұлғалар туындыны пайдалануға деген жеке бір үәкілдікті алатын (мысалы, 

туындыны еркін пайдалану) және шарт жасалмайтын, бірақта жасалуы қажет 

болатын жағдайларды қозғамайтын кездерде қолданылмайды. Авторлық 

туындыларды пайдалануды құқықтық реттеу саласы әрқашан тиісті шарттарды 

нақтылы қолдану саласынан кең болады. Мысалы, айрықша құқықтарды 

иеліктен алу туралы немесе лицензиялық шартты қолдану оқу орындары 

оқытушылардың немесе студенттердің жұмыстарын басылымға шығарғанда, 

оларды  сатуға ұсынғанда да (мысалы, Ғаламтор жүйелері арқылы) талап етіледі. 

Студенттердің диплом жұмыстары авторлық құқық объектісі болып табылады, 

ал студенттердің өздері еңбек қатынастарының субъектісі болып табылмайды 

және қызметтік туындылар жөніндегі ережелер оларға тарамайды.[1,с 25] 

Сондықтан өтеусіз пайдалануға келісім алу немесе шарт жасасу және өтеу қажет 

болады. Айрықша құқықты басқару жөніндегі шарттардың құқықтық табиғаты. 

Аталған аспекттінің тарихы өте ежелгі. Мысалы, әдетте даулар автордың 

құқықтары ауысама немесе ол тек басқа тұлғаға оны уақытша пайдалануға 

беруге рұқсат береме деген  жөнінде  болады.[2,с 261]  

Құқықтанушылардың біреулері авторлық құқықтардың иеліктен 

алынбайтынын, оларды басқа тұлғаға аударуға болмайтындығын айтады. 

Сондықтан, автор біреуге оныңмен алынған инетеллектуалдық нәтижелерін 

пайдалануға рұқсат етуге құқылы деген қорытынды жасауға болады. Тек 

автордың уәкілеттілігін басқаға аудару және құқықтардың автордан жаңа тұлғаға  

ауысуы жөнінде айтуға болады  деген пікір бар.  

Немесе ымыралы сипаты бар немесе тікелей жауаптан жалтаратын  өзге де  

көзқарастар бар.[4,с 59]  

Біздің ойымызша, аталған екі көзқарастарды бір біріне қарама қайшы қою 

белгілі бір мөлшерде арттырылған және саясиландырылған, мысалы кеңес 

кезеңінде автордың ролін  төмендетумен, құқықтар айналымын шектеумен 

байланысты. Құқықтарын аудара отырып, автор әрине онымен қоса жасалған 

нәтижені пайдалануға да рұқсат етеді, ал рұқсат ету фактісі мазмұны  бойынша 

пайдаланушыға субъективтік құқықтардың белгілі бір көлемін береді. Авторлық 

құқық туралы заңында жүзеге асырылған құқық беру тұжырымдамасы, біздің 

ойымызша ең тиімді болады. Мәні бойынша бел тезис келесі жөнінде болады: 
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автордан  басқа кез келген тұлғада тек туындыны автор оған берген пайдалану  

құқығынан бар. Тек автор екенін қайталаймыз.   

ҚР Азаматтық кодексының ерекше бөлімінде өзге көзқарас бар, өйткені  

басынан бастап онад барлық құқықтар жеке авторлық, айрықша мүліктік болып 

бөлінеді. Авторлық құқық туралы заңына қарағанда, айрықша құқықтарды 

иеліктен алу тулары шарт және лицензиялық шарт онда неғұрлым қатаң 

ажыратылады.   

ҚР Азаматтық кодексының ерекше бөлімі жалпы алғанда, автордың басқа 

тұлғаға берілмейтін немесе өзге бір түрлерде өзгелерге ауыспайтын жеке 

мүліктік емес авторлық  құқықтарды және олардың бағытталуы бойынша және 

қисынды негіздер бойынша «пайдаланушцы құқықтар» деп (егер айрықша 

құқықтар құрамында заң шығарушы оны басқару құқығын атайтынын 

ескермейтін болсақ) аталуы мүмкін айрықша құқықтар арасында айырмашылық 

жасайды.  

Құқықтардың бұл тобындағы барлық құқықтар әлеуметті түрде  дамиды, 

ауысады, аударылады, құқық иесі болатын субъектінің ауысуына әкелдіреді. 

Оларға ие болу тек белгілі бір жағымды тиімділік жасайды, автордың болуын 

талап етпейді және оның жеке басымен байланыстырмайды; тек автордың 

пайдалануға кедергі жасамауы, тыйым салмау жеткілікті болады. Керісінше, 

ондай мүмкіндікті беру ммкіндігінің өзі авторды ынталандырады (ол  теңдес 

сыйақы алады), жаңа құқық иеленуші өзінің коммерциялық ресурстраны 

кеңейтеді немесе өзгеше ақы алады. «Барлығы автордан» деген тұжырымдама 

ҚР Азаматтық кодексының ерекше бөлімінде нормативтік бекітілмеген, бірақта 

мүмүкін ол тиісті тәжірибемен толықтырылатын болады. Азамат Г. жергілікті 

теледидар компания қарсы одан оның авторлық құқықтарын бұзғаны үшін 

ақшалай өтемақы өндіріп алу жөнінде сотқа жүгінген. Сотпен анықталғаныдай, 

азамат Б. шығармашылық қызметіне арналған теледидар бағдарламасында 

азамат Г. мәтіндердің авторы  ретінде атамастан өлендері пайдаланылған. Азамат 

Г. мен авторлар одағы (оның өкілі болып табылатын) арасында автор 

құқықтарының жүзеге асырылу жөніндегі нақтылы тәсілдері онда 

қарастырылмаған лицензиялық келісімінің болуына сілтеме жасай отырып 

барлық сот сатыларды талапты қанағаттандырудан бас тартқан. Сонымен қоса, 

соттардың пікірі бойынша азамат Г. барлық мүліктік кінәраттарын сол авторлар 

қоғамына жұмсау қажет. ҚР Жоғарғы Сотының азаматтық істер бойынша алқасы 

бұл шешімдермен келіспеген және лицензиялық келісімде автордың 

құқықтарының жүзеге асырылу тәсілдері жөнінде нұсқаулардың болмауы, 

авторлар қоғамы автордың жеке мүліктік емес құқықтарын басқара алатынын 

білдірмейтініне нұсқаған, «туындыны автордың атын атамастан пайдалануға 

телеарна автордан рұқсат алуы қажет», ал құқықты бұзу жөніндегі кінәрат 

тікелей құқық бұзушыға қойылады (яғни телеарнаға).Белгілі бір құқықтарды 

басқаларға аудары біз қарастырып отырған жағдайда, айрықша құқықтардың 

иесі болып табылатын авторда болатындықтан, ол қалай жүзеге асырылатынын  

қарастырған жөн. Интеллектуалдық меншік объектілерін пайдалану мүмкіндігін 

беретін авторлар құқықтарын айналымға енгізу,  қатынастардың кең түрін 

коммерциялық айналымға еңгізудің  жалпы әлемдік  құбылыс болады. Егер 
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авторлық заңдардың дамуының  бірініші кезеңінде  бір де бір құқықтарды аудару 

мүмкін болмаса (олар басқа тұлғаларға ауысуы мүмкін болатыны тіпті ойда да 

болмаған), кейін тиісті объектілердің  коммерциялық маңызың сезіне бастағанан 

бастап және олар осыған орай тауарға айналғаннан бастап, оның құқықтарын 

пайдалануға автордан рұқсат алу жөнінде ғана емес, құқықтардың өздерінің 

ауысуы жөнінде айтуға мүмкіндік пайда болды. Авторлық құқық туралы заң, 

келісімнің мәтінінде оны белгілей отырып, кейінде құқықтардың айналымға 

енгізілуінің  мүмкіндігі жөнінде міндетті түрде көрсетуді талап етеді.  ҚР 

Азаматтық кодексының ерекше бөлімінің әрекетке енгізілуінен бастап 

айналымған енгізілу мүмкіндігінің қажеттілігі, тек егер сублицензия  беру 

құқығы көзделмеген жағдайда орын алады. Талап ету құқықғын аудару кезіндегі 

қатынастарды құқықтық реттеуде сол эволюциялық бағытты бастан кешкен: егер 

рим құқығында міндеттемелік құқыққа ие болу, несие берушіні ауыстыруға жол 

бермейтін несие беруші  мен борышқор арасында жеке байланыстың болуы 

ретінде қарастырылған болса, қазіргі уақытта  талап ету құқығы айналымның  

әдеттегі объектісі болып табылады.[5,с 17]  

Сондықтан, тиісті шарт бойынша басқа тұлғаларға берілетін автордың 

мүліктік құқықтарын ауысатын құқықтар деп атаған дұрыс болар еді. ҚР 

Азаматтық кодексында айрықша құқықтарды басқару жөніндегі шарттарға, 

соның ішінде айрықша құқықтарды иеліктен алу жөніндегі шарттарға және 

лицензиялық шарттарға міндеттемелер және шарт туралы жалпы ережелер 

қолданылатыны  көзделген, өйткені,  заңда өзгеше белгіленбеген және айрықша 

құқықтардың мазмұнынан немесе сипатынан өзгеше байқалмайды. 

Бірақта жалпы нормаларды абайлап қолданған жөн. Автордың 

туындыларын  пайдалану құқықтарын беру жөніндегі шарттардан туындайтын 

қатынастар, тек жартылай міндеттемелер сипатында болады.Жалпы 

нормалардың біреулерін, мысалы шартты жасасу және тоқтату туралы, шарт 

еркіндігі туралы,  оферта мен акцептың маңызы мен әрекет етуі туралы, шартты 

талқылау туралы, қосылу шарттары туралы нормаларды сөзсіз қолждануға 

болса, екіншісін тек келісімнің мәні мен норманың гипотезасы мен 

диспозициясы  сәйкес келгенде ғана  қолдануға болады.  

Біздің ойымызша авторлық шарттарға Азаматтық кодекстың жария 

шарттар туралы ережлерін  қолдануға негіз жоқ, өйткені, авторлық шарттың 

табиғаты өзгеше, ол үлгілі болмайды және  көпшілікпен жасалмайды; не автор 

және не әлеуетті құқық иеленуші жария шартының тараптарына жатпайды.Тағы 

бір ескерту: міндеттемелер мен шарттар туралы жалпы ережелер емес өзге 

нормаларды қолдану қажеттілігі  Азаматтық кодекстың нормаларынан да және 

де айрықша құқықтардың мазмұнынан (сипатынан) да туындауы мүмкін.   

Заң  шығарушы жалпы айтқанда, айрықша құқықтарды басқару туралы  

шарттар бойынша құқықтық қатынастар мен міндеттемелердің белгілі бір 

ұқсастығын де және басты айырмашылықтарын да таниды. Олардың құқықтық 

және нақтылы табиғатының айырмашылығына қарай, оларды міндеттемелік деп 

атауға  және осыған орай оларға талап ету құқықығы жөніндегі ережелерді 

толығымен қолдануға мүмкін емес. Егер, мысалы,  ақшалай қарызды талап ету 

құқығы тек тиісті шартпен байланысты болса және өзге бір заңды мән-жайларға 
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байланысты емес болса, авторлық құқықтағы мүлктік айрықша құқықтар 

олардың алдындағы жеке мүліктік емес құқықтардың нәтижесі ретінде 

туындайды және еш уақытта олармен байланыстарын айырмайды. Мысалы, егер 

автор шындығында плагиатшы болып шақса және туындыны  өзінің 

творчестволық еңбегінің нәтижесінде шығармаған болса, онда автордық 

айрықша құқықтары да жойылады, шарттың өзі толығымен дұрыс болып шықса 

да. Құқық иеленушінің құқық қабілеттілігі әрине, автормен берілген құқықтарды 

жүзеге асыру мүмкіндігіне әсер етуі мүмкін (мысалы, егер мемлекеттік 

кәсіпорының әрекет етуі оның жарғысы бойынша шектелген болса), бірақта ол 

олардың мазмұны үшін маңызды емес. Бұл мән-жай айрықша құқықтар құқық 

иеленушіде жаңадан қалыптаспайды, олар тек ауысады деуге мүмкіндік береді. 

Бұл жағдайда бастапқы құқық иеленуші болып табылатын автордың еркінің 

актісі маңызды болады. Айрықша құқықтарды иеліктен алу жөніндегі шарттар 

мен лицензиялық шарттардың айырмашылығы  жөнінде айтар болсақ, бұл 

шарттарды саралау жөніндегі  ұсыныстар бұрыннан айтылған болатын. Мысалы, 

В.А. Дозорцев  барлық айрықша құқықтарды беру (соның ішінде кейінде 

басқару, қорғау және т.б) және тек пайдалану құқығын беру жағдайларын 

ажырата отырып авторлық құқықтарды беру жөніндегі келісімдерді  ажыратуды 

ұсынған болатын.Туындыны пайдалануға құқықтарды беру туралы шарттардың 

объектісі мен затын не құрайды?  Ұғымдар жөніндегі  мәселе жалпы 

цивилистикада да және де авторлық құқықта да даулы болып табылады [6,с 240]. 

Мәселені прагматикалық кеңістікке аудара отырып келесі екі сұрақты 

қоған жөн болады: Шарт бойынша не  (объект) берледі және қандай әрекеттер 

жасалуы қажет? Бұл жағдайда  объект  мүліктік құқықтардың өздері болады 

(айрықша құқық немесе туындыны пайдалану бойынша жеке әкілеттіліктер), ал 

заты (яғни  жасалуға тиіс болатын әрекеттердің жиынтығы) олардың берілуін 

қаматамасыз ететін әрекеттер және де төленетін сыйақылар танылады.Барлық 

жағдайларда оны  жалпы беру мүмкін емес болатын туындының өзі емес 

үәкілеттілігінің  берілуі жөнінде  айтылады.  

Мысалы, қолжазбаның берілуі ондағы туындының берілуі болып 

табылмайды; туындыны  пайдалануға құқықтарды берместен оны осылай беру 

талап етілетін  нәтижеге жеткізбейді. Туындының жарық көруін қамтамасыз 

ететін материалдық таратушы не туынды не оның элементі (бөлігі) бола 

алмайды, ал оларды  иеліктен алу интеллектуалдық қызмет нәтижесіне деген 

құқықтардың ауысуына немесе беруге әкелдірмейді.Тиісті авторлық  туындыны 

білдіретін тиісті материалдық объектілерді  сатып алған жағдайда,  Азаматтық 

құқық нормаларына сәйкес екі шарт жөнінде айтуға болады: материалдық 

таратушыны сату-сатып алу жөнінде және  құқық иеленушіге немесе туындыға 

деген айрықша құқықтар немесе оны пайдалануға жеке құқықтар беретін тиісті 

шарт жөнінде.Аталған тұжырымдама затқа деген меншік иесінің ауысуы 

жөніндегі тұжырымдамаған жұық, және де  белгілі бір мөлшерде онымен теңдес; 

бұл әрекеттерден тараптардың еріктері байқалады. Бірақта бұл жағдайда ол 

дұрыс болар емес. Егер, мысалы, сурет астылып алынатын болса, заңға сәйкес, 

айрықша құқықтар бұрынғыдай авторда болады (шартта өзгеше көзделмесе); 

айрықша құқықтар суреттің өзімен бірге тек автор болып танылмайтын 
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тұлғалардан сатып алушыға ауысады. Сонымен, мысалы, сатып алушы суретті 

меншікке алады, бірақта оның мүмкіншігі шектеулі болады: ол тек суретті 

көрмеге қоя алады, оны каталогқа енгізе алады және т.б.  

Әрине ол оны сатып жіберуі де мүмкін, бірақта оның барлық әрекеттері тек 

материалдық таратушыға  қатысты болады.  Сатып алушы (құқық иеленуш) үшін 

бұл әрине оғаш сияқты, және осы сияқты жағдайларда ол үшін қолайлы 

құқықтық шешімдер табылмағаны жаман. Теориялық тұрғыдан алғанда бірінші 

болып құқыққа ие болушыға айрықша құқықтар берілуі мүмкін, бірақта 

күнделікті жай ғана өмірде осы сияқты заң аспектілері  жөнінде ешкім 

ойламайды және айрықша құқықтардың ауысуын да ешкім ойластырмайды.  
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ПОНЯТИЕ ЗАТРАТ, ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА  

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Деятельность фирмы связана с определёнными издержками (затратами). 

Затраты отражают, сколько и каких ресурсов было использовано фирмой. Общая 

величина затрат, связанных с производством и реализацией продукцией (работ, 

услуг), называется себестоимостью [1, с.460]. 

Себестоимость является тем звеном, в котором производственно-

хозяйственная деятельность предприятия увязывается в неразрывное целое. Она 

характеризует степень использования производственных ресурсов, является 

критерием оценки эффективности производственного процесса. Роль показателя 

себестоимости для оценки экономической эффективности работы предприятий 

определяется тем, что сама экономическая эффективность есть величина, 

получаемая при сопоставлении результатов производственно-хозяйственной, 
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организационно-управленческой и других видов деятельности с затратами на 

осуществление этой деятельности [2, с.42]. 

В уровне себестоимости отражаются экономические, научно-технические, 

социальные и природоохранные факторы развития предприятия. Себестоимость 

- один из основных элементов цены, определяющих ее величину. Себестоимость 

неразрывно связана с категорией «прибыль», которая определяется как разница 

между стоимостью продукции в оптовых ценах без налога на добавленную 

стоимость и ее себестоимостью. Себестоимость используется при определении 

показателей эффективности капитальных вложений и новой техники, 

мероприятий по совершенствованию организации труда и производства, 

реконструкции и модернизации и пр. Показатель себестоимости продукции 

связан со многими другими показателями и играет важную роль в управлении 

производством. 

В зависимости от состава включаемых в себестоимость продукции затрат 

различают:  индивидуальную, технологическую, цеховую, производственную и 

полную себестоимость: 

1) индивидуальная себестоимость - это сумма затрат на изготовление 

конкретного изделия; 

2) технологическая себестоимость - сумма затрат на осуществление 

технологического процесса изготовления продукции, за исключением затрат на 

покупные детали и узлы. Этот показатель является основой для определения 

заданий по себестоимости хозрасчетному коллективу (участку, бригаде); 

3) цеховая себестоимость представляет собой сумму затрат цеха на 

производство продукции. Она включает технологическую себестоимость, 

затраты на полуфабрикаты и услуги других подразделений предприятия, затраты 

на покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, затраты по управлению 

и обслуживанию производства в пределах цеха (цеховые расходы); 

4) производственная себестоимость представляет собой сумму затрат 

предприятия на производство продукции. Она включает цеховую себестоимость 

и общехозяйственные расходы; 

5) полная себестоимость - это сумма затрат предприятия на производство и 

реализацию продукции. Она включает производственную себестоимость и 

затраты на реализацию продукции (внепроизводственные затраты). Полная 

себестоимость исчисляется только по товарной продукции. 

В зависимости от способов расчета и сферы применения различают 

следующие виды себестоимости: плановую (прогнозируемую), нормативную и 

фактическую: 

–  нормативная - это максимально допустимые затраты на производство и 

сбыт продукции при научно обоснованных нормах расхода и овеществленного 

труда; 

–  плановая себестоимость может быть выше или ниже нормативной, так 

как в плановом периоде в связи с достигнутым уровнем развития техники, 

технологии нормы расхода живого и овеществленного труда могут быть выше 

или ниже тех, которые предусматривались на стадии составления проекта; 

–  фактическая себестоимость - та, которая сложилась в отчетном периоде. 
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Общественно необходимая себестоимость представляет собой категорию, 

формируемую не при фактически сложившихся, а при общественно нормальных 

условиях производства и потребления, при которых объем и структура 

производства в полной мере соответствуют объему и структуре потребностей 

общества. Основой общественно необходимой себестоимости являются 

общественно необходимые затраты с учетом их динамики в перспективе. Так, 

например, при установлении цен с длительным сроком действия (постоянных 

цен) величина себестоимости должна определяться с учетом возможного 

снижения затрат [3, с.141]. 

Основным принципом оценки хозяйственных активов является 

фактическая их себестоимость. Фактическая себестоимость включает все 

затраты субъекта, связанные с производством, реализацией 

выпускаемой  продукции (работ, услуг). Способ определения себестоимости, 

произведенной продукции (работ, услуг) называется калькуляцией. В 

себестоимости продукции (работ, услуг) выражается уровень экономного 

использования материальных, трудовых ресурсов, технической вооруженности, 

организации производства и управления. Калькуляция оформляется в виде 

документа, в котором затраты показываются по объектам калькуляции и статьям 

затрат. 

В процессе калькулирования соизмеряются затраты на производство с 

количеством выпущеннойпродукции и определяется себестоимость единицы 

продукции. 

Задача калькулирования - определить издержки, которые приходятсяна 

единицу их носителя, т.е. на единицу продукции (работ, услуг), предназначенной 

для реализации, а также для внутреннего потребления  

[5, с.90]. 

Объектом калькуляции могут быть приобретаемые товарно-материальные 

запасы, изготовленная продукция, выполненные работы и услуги. 

Прямые затраты на объект калькулирования - затраты, которые связаны с 

определенным объектом калькулирования, и их можно непосредственно отнести 

на этот объект. 

Косвенные затраты на объект калькулирования - затраты, которые связаны 

с определенным объектом калькулирования, но отнести их непосредственно на 

этот объект очень трудоемко (рисунок 1) [6, с.22]. 

Конечным результатом калькулирования является составление 

калькуляций. В зависимости от целей калькулирования различают плановую, 

сметную и фактическую калькуляции. Все они отражают расходы на 

производство и реализацию единицы конкретного вида продукции в разрезе 

калькуляционных статей: 

–  плановая калькуляция составляется на плановый период на основе 

действующих на начало этого периода норм и смет; 

–  сметная калькуляция рассчитывается при проектировании новых 

производств и конструировании вновь осваиваемых изделий при отсутствии 

норм расхода; 

–  фактическая (отчетная) калькуляция отражает совокупность всех затрат 
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на производство и реализацию продукции. Она используется для контроля за 

выполнением плановых заданий по снижению себестоимости различных видов 

продукции, а также для анализа и динамики себестоимости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Назначение затрат 

 

Калькулирование позволяет изучить себестоимость полученных в 

процессе производства конкретных продуктов [5, с.90]. 

Таким образом, калькуляция является одним из элементов метода 

бухгалтерского учета и применяется для стоимостного измерения активов и 

процессов на каждой стадии хозяйственной деятельности предприятия, в 

частности: снабжение, производство, реализация: 

–  снабжение применяется, для осуществления процесса производства 

предприятию необходимы средства труда (машины, оборудование, станки 

и др.) и предметы труда (сырье, материалы, топливо и др.). 

При помощи калькуляции на данной стадии хозяйственной деятельности 

определяется себестоимость заготовляемых товарно-материальных запасов 

(сырье, материалы, топливо и др.); 

–  производство применяется, служит для определения фабрично-

заводской себестоимости выпущенной продукции; 

–  реализация применяется, для исчисления полной себестоимости 

реализуемой готовой продукции. 

На каждой стадии хозяйственной деятельности калькуляция используется 

для контроля за выполнением плана по снижению себестоимости и 

соблюдения норм расхода на единицу продукции. 

Себестоимость является качественным показателем работы каждого 
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предприятия, дающей возможность своевременно выявить недочеты и упущения 

в их деятельности. 

Калькуляцию можно составить в целом на объект или на единицу изделий. 

Правильность ее обеспечивается рациональной группировкой затрат, 

составляющих себестоимость. Точным подсчетом затрат на калькулируемый 

объект, обоснованным выбором метода распределения косвенных затрат [7, 

с.100-102]. 

В отечественной практике управления затратами для целей планирования, 

учёта и калькулирования существует следующая классификация: 

–  по виду производства - основное и вспомогательное; 

–  по отношению к объему производства - постоянные и переменные; 

–  по виду продукции - отдельное изделие, группа однородных изделий, 

заказ, передел, работы, услуги; 

–  по месту возникновения затрат - участок, цех, производство, 

хозрасчетная бригада; 

–  по характеру и экономическому содержанию - по экономическим 

элементам затрат и затрат по статьям калькуляции; 

–  по способам включения в себестоимость - прямые и косвенные; 

–  по степени технико-экономическому назначению - основные и 

накладные; 

–  по степени зависимости от уменьшения объема производства - на 

пропорциональные (условно-переменные) и непропорциональные (условно-

постоянные); 

–  по времени отнесения на себестоимость продукции - текущие расходы, 

расходы будущих периодов и предстоящие расходы; 

–  по степени однородности затрат - на элементные и комплексные [8, 

с.568]. 

Для практического использования в системе управления формированием 

затрат целесообразно использовать классификацию по элементам и статьям 

затрат: 

По характеру затрат подразделяются на классификации по экономическим 

элементам затрат и затрат по статьям калькуляции: 

- группировка затрат по экономическим элементам применяется при 

составлении сметы затрат на производство всей выпущенной продукции, 

планировании снижения себестоимости, определения её структуры, а также при 

нормировании оборотных средств. Она отличается от группировки затрат по 

статьям тем, что в ней все затраты распределяются по видам, характеризующим 

их экономическое содержание, без учета мест их возникновения. 

Для предприятий всех отраслей промышленности установлена следующая 

обязательная номенклатура затрат на производство по экономическим 

элементам; 

–  материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов). 

Сюда относится стоимость приобретаемых со стороны для производства 

продукции сырья и материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, 

топлива и энергии всех видов, расходуемых как на технологические цели, так и 
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на обслуживания производства (отопление здание, транспортные расходы и т.д.). 

Из затрат на материальные ресурсы исключается стоимость возвратных отходов, 

под которыми понимаются остатки сырья, материалов, образовавшиеся в 

процессе производства продукции и утратившие полностью или частично 

потребительские качества исходного продукта и в силу этого используемые с 

повышенными затратами или вовсе не используемые по прямому назначению; 

–  затраты на оплату труда. Сюда относится основная и дополнительная 

заработная плата промышленно - производственного персонала предприятия, в 

том числе премии рабочим и служащим за производственные результаты, 

стимулирующие и компенсирующие выплаты, а также затраты на оплату труда 

не состоящих в штате предприятия работников, занятых в основной 

деятельности; 

–  отчисления на социальные нужды. Сюда относятся обязательные 

отчисления по установленным нормам органам социального страхования, 

Пенсионного фонда, Государственного фонда занятости и медицинского 

страхования в процентах к оплате труда работников; 

–  амортизация основных фондов. Сюда входит сумма амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных производственных фондов, 

определяемые исходя из их балансовой стоимости и установленных норм, 

включая и ускоренную амортизацию их активной части; 

–  прочие затраты. Сюда относятся все другие затраты, не вошедшие в 

ранее перечисленные элементы затрат. Это налоги, сборы, отчисления в 

специальные фонды и плата по кредитам в пределах установленных ставок, 

затраты на командировки, оплата услуг связи и другие. 

Группировка затрат по экономическим элементам непригодна для 

исчисления себестоимости единицы продукции, так как многие затраты не 

возможно распределить по видам продукции. 

Группировка затрат по калькуляционным статьям применяется при 

калькулировании себестоимости единицы отдельных видов продукции [7, с 569]. 

Статья калькуляции - это затраты, образующие себестоимость, т.е. она 

служит основанием для денежной оценки соответствующих объектов 

бухгалтерского учета. Таким образом, в калькуляции отражаются сведения для 

контроля за осуществлением важнейших хозяйственных процессов. 

Такая группировка производится в зависимости от места возникновения и 

назначения затрат по видам продукции и услуг. Она используется для 

определения себестоимости единицы отдельных видов продукции, а также для 

планирования и учета расходов по цехам и переделкам производства. 
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ  

В УСЛОВИЯХ ИНФЛЯЦИИ 

 

Инфляция приводит не только к переоценке финансовых результатов 

осуществления проекта, но и к изменению самого плана реализации проекта: 

планируемых величин запасов и задолженностей, необходимых заемных средств 

и даже объема производства и продаж. В инвестиционном анализе влияние 

инфляции может быть учтено корректировкой на индекс инфляции или будущих 

поступлений, или коэффициента дисконтирования.К числу важнейших 

экономических категорий относятся «инфляция» и «дефляция». 

Инфляция определяется как процесс, характеризующийся повышением 

общего уровня цен в экономике или, что практически эквивалентно, снижением 

покупательной способности денег. Понятием, обратным инфляции, является 

дефляция, т.е. процесс падения цен.Инфляция может проявляться, во-первых, в 

переполнении сферы обращения бумажными деньгами вследствие их 

чрезмерного выпуска; во-вторых, в сокращении товарной массы в обращении 

при неизменном количестве выпущенных денег [1]. 

Основные причины инфляционных процессов - нарушение 

пропорциональности в сфере производства и обращения, ошибки в политике 

ценообразования, нерациональная система распределения национального дохода 

и др. Во время инфляции цены на потребительские товары растут быстрее, чем 

увеличиваются номинальная заработная плата и доходы членов общества. 

Основополагающим сущностным признаком инфляции является рост цен 

в среднем: не увеличение цены какого-то отдельного товара или даже группы 

товаров, а увеличение усредненной цены всей номенклатуры товаров, 

выбранных в качестве базы сравнения. Для характеристики инфляции в качестве 
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базовой группы объектов, изменение цен которых отслеживается, выбран 

конечный продукт, т.е. потребительские товары. 

В относительно стабильной экономике одновременно со снижением цен на 

одни виды товаров цены на другие могут увеличиваться. Рост цен на какой-то 

отдельный товар или группу товаров – не обязательно проявление инфляции. 

Итак, об инфляции можно говорить лишь тогда, когда происходит устойчивое и 

массовое повышение цен на товары. 

Контроль за изменением цен на отдельные виды товаров, а также на 

потребительские товары в целом осуществляется с помощью индексов цен. 

Индекс – относительный показатель, характеризующий его изменение. Индексы 

измеряются либо в долях единицы, либо в процентах.  

Существуют два основных вида индекса цен: индивидуальный (i) и общий, 

или агрегатный (Ip). Индивидуальный индекс цен дает оценку (ретроспективную 

или прогнозную) изменения цены на отдельный вид товара, продукции, услуги. 

Он рассчитывается по формуле 

i = p1 / p, 

где p1 -фактическая цена в отчетном периоде (либо прогнозируемая цена); p - 

фактическая цена в базисном периоде (либо цена отчетного периода, с которой 

будет сравниваться прогнозная цена). 

Агрегатный индекс цен позволяет выполнить аналогичные расчеты по 

группе однородных товаров, продукции, услуг. Используется представление 

индекса цен через товарооборот: 

Ip = p1q1 / pq1 

В числителе формулы - фактический товарооборот отчетного периода в 

ценах отчетного периода, в знаменателе-условный товарооборот отчетного 

периода, но в ценах базисного периода. Разность между числителем и 

знаменателем показывает влияние изменения цен. Положительная разность как 

раз и характеризует влияние инфляции. 

В инвестиционном анализе влияние инфляции может быть учтено 

корректировкой на индекс инфляции или будущих поступлений, или 

коэффициента дисконтирования. 

Первая корректировка является наиболее справедливой, но и более 

трудоемкой. Суть ее заключается в использовании индекса инфляции 

применительно к денежным потокам инвестиционного проекта. Корректировке 

подвергаются объем выручки и переменные расходы. При этом корректировка 

может осуществляться с использованием различных индексов, поскольку 

индексы цен на продукцию предприятия и потребляемое им сырье могут 

существенно отличаться от индекса инфляции. 

Более простой является методика корректировки коэффициента 

дисконтирования на индекс инфляции. 

Пример 1. Предприниматель готов сделать инвестицию исходя из 10% 

годовых. Это означает, что 1 тыс. тенге в начале года и 1,1 тыс. тенгев конце года 

имеют для предпринимателя одинаковую ценность. Если допустить, что 

инфляция составляет 5% в год, то чтобы сохранить покупательную стоимость 
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полученного в конце года денежного поступления 1,1 тыс. тенге, необходимо 

откорректировать эту величину на индекс инфляции: 

1,1 * 1,05 = 1,155 тыс. тенге. 

Таким образом, взаимосвязь между номинальной и реальной дисконтными 

ставками можно представить в виде следующей модели: 

1 + rном = (1 + r) * (1 + i) 

где rном - номинальная дисконтная ставка; r - реальная дисконтная ставка; i - 

индекс инфляции. 

Из этой зависимости следует, что 

rном = r + i + r * i. 

Полученная формула называется формулой Фишера.  

Из нее следует, что к реальной дисконтной ставке надо прибавить сумму (i 

+ r * i) для того, чтобы компенсировать инфляционные потери. Поскольку 

значение (r * i), как правило, очень мало, на практике пользуются упрощенной 

формулой: 

rном = r + i. 

Пример 2. Требуется оценить экономическую целесообразность проекта, 

если известно, что первоначальные инвестиционные затраты - 1 млн. тенге. 

Денежные доходы в течение трех лет реализации проекта составляют 550 тыс. 

тенге ежегодно. Цена капитала проекта оценена на уровне 12% (без учета 

инфляции). Среднегодовой индекс инфляции 18%. 

Если оценивать проект без учета инфляции, то 

NPV = -1000 + 550 * FM4(12%,3) = -1000 + 550 * 2,402 = 321,1 тыс. тенге. 

где FM4(12%,3) - дисконтирующий множитель за 3 года при ставке 12%. 

Если оценивать проект с учетом инфляции, то 

NPV = -1000 + 550 * FM4(30%,3) = -1000 + 550 * 1,816 = -1,2 тыс. тенге. 

Основное влияние на показатели коммерческой эффективности 

инвестиционного проекта оказывает: [2] 

 неоднородность инфляции (т.е. различная величина ее уровня) по видам 

продукции и ресурсов; 

 превышение уровня инфляции над ростом курса иностранной валюты. 

Помимо этого, даже однородная инфляция влияет на показатели 

инвестиционного проекта за счет: 

 изменения влияния запасов и задолженностей (увеличение запасов 

материалов и кредиторской задолженности становится более выгодным, а 

запасов готовой продукции и дебиторской задолженности — менее выгодным, 

чем без инфляции); 

 завышения налогов за счет отставания амортизационных отчислений от 

тех, которые соответствовали бы повышающимся ценам на основные фонды; 

 изменения фактических условий предоставления займов и кредитов. 

Наличие инфляции влияет на показатели проекта не только в денежном, но 

и в натуральном выражении. Иными словами, инфляция приводит не только к 

переоценке финансовых результатов осуществления проекта, но и к изменению 

самого плана реализации проекта: планируемых величин запасов и 
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задолженностей, необходимых заемных средств и даже объема производства и 

продаж. 

Поэтому переход в расчетах к твердой валюте или вообще к натуральным 

показателям не отменяет необходимости учета влияния инфляции. Наряду с 

расчетами в постоянных и/или мировых ценах необходимо производить расчет в 

прогнозных (в денежных единицах, соответствующих условиям осуществления 

проекта) ценах с тем, чтобы максимально учесть это влияние. 

При уточненной оценке эффективности инвестиционного проекта 

необходимо учитывать динамику:.[3] 

 уровня роста или падения отношения курсов внутренней и иностранной 

валют; 

 общего уровня цен (общая инфляция); 

 цен на производимую продукцию на внутреннем и внешнем рынках; 

 цен на используемые ресурсы и комплектующие (по группам, 

характеризующимся примерно одинаковой скоростью изменения цен); 

 прямых издержек (по видам); 

 уровня заработной платы – по видам работников (инфляция на 

заработную плату); 

 общих и административных издержек (инфляция на общие и 

административные издержки); 

 стоимости элементов основных фондов (земли, зданий и сооружений, 

оборудования); 

 затрат на организацию сбыта (в частности, на рекламу, транспорт и др.); 

 банковского процента. 

При практическом расчете, возможно, будут известны не все 

перечисленные виды инфляции (тем более их прогноз).  

В этом случае рекомендуется пользоваться [4] наиболее дробными 

данными из доступных. 

При наличии информации о ценовой политике государства (на период 

осуществления проекта) расчеты эффективности могут быть выполнены в 

прогнозных ценах, с использованием дифференцированных по группам ресурсов 

(продукции) индексов изменения цен. 

Таким образом для того, чтобы правильно оценивать результаты проекта, 

а также обеспечить сравнимость показателей проектов в различных условиях, 

необходимо максимально учесть влияние инфляции на расчетные значения 

результатов и затрат. Для этого следует учитывать денежные потоки в 

прогнозных (текущих) ценах, а при вычислении показателей экономической 

эффективности проекта (NPV, IRR и др.) переходить к расчетным ценам, т.е. 

ценам, очищенным от общей инфляции. 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТУРИСТСКОЙ ОТРАСЛИ  

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ДО 2023 ГОДА 

 

Туризм сегодня - это сфера социально-экономического комплекса, которая 

во многих странах превратилась в бурно развивающуюся индустрию.  

По прогнозам ВТО, к 2020 году количество международных туристских 

прибытий составит 1,6 млрд., т.е. в 3 раза превысит показатели 2000 года. 

Ежедневные расходы туристов, исключая авиаперевозки, вырастут до 5 млрд. 

долларов в день. На современном этапе Республика Казахстан ставит перед 

собой цель реализации модели создания конкурентоспособной экономики с 

приоритетными отраслями, имеющими потенциал повышения 

конкурентоспособности.   

Для достижения поставленной цели применяется одна из актуальнейших 

на сегодня тематик в Казахстане это кластерная политика. На сегодняшний день, 

в Казахстане проведена международная выставка EXPO 2017 Астана, 

признанной Бюро международных выставок (МБВ), которая состоялась в Астане 

в 2017 году. Тема ЭКСПО: «Энергия будущего». Экспо 2017 приняли участие 

более 100 страни международных организаций, и 8 миллионов посетителей. 

Определенный интерес представлял туристский кластер Восточно-

Казахстанской области. 

Историко-культурных объектов, позволяющие развивать практически все 

виды туризма. В качестве основного конкурентоспособного туристского 

продукта на территории региона можно выделить экологически, 

культурнопознавательный, научный, лечебный, пляжный, горнолыжный туризм. 

В Концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 

года в качестве одной из задач предусматривается формирование туристского 

кластера «Жемчужина Алтая», который включает северные и восточные части 

Восточно-Казахстанской области. Город Усть-Каменогорск будет являться 
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центром кластера, в котором определены восемь ключевых мест туристского 

интереса. Это: Берелские курганы, водохранилище Бухтарма, река Ертис – озеро 

Зайсан, Катон-Карагайский государственный национальный природный парк, 

Киин-Кериш, город Риддер – Западно-Алтайский государственный заповедник, 

озеро Алаколь (северная часть), город Семей и Абайский район (Жидебай). 

В 2018 году: 2,5 млрд. тенге направлены на ремонт дорог в Урджарском 

районе, порядка 2,1 млрд. тенге – на благоустройство побережья озера (арбат, 

парк), субсидируются железнодорожные перевозки до с.Жаланашколь (114 млн. 

тенге), действует авиасообщение (162 млн.тенге), приобретена спецтехника для 

обслуживания баз отдыха (50 млн. тенге), ведется реконструкция дома культуры 

в с.Кабанбай (460 млн. тенге), проведен высокоскоростной интернет на 

набережную и доступен Wi-Fi для отдыхающих (26 млн. тенге), открыт 

туристский информационный центр, проведены исследования воды и грязи (2,5 

млн.тенге). 

Также, проведена масштабная работа по благоустройству набережной в 

контексте современных дизайнерских решений: объекты в соответствие 

требованиям приведены к пожарной и санитарной безопасности, благоустроен 

Арбат, центральная пляжная зона, автовокзал и стоянки, установлены камеры 

видеонаблюдения. 

Также, объявлен конкурса на «Лучший проект по строительству 

четырехзвездочной гостиницы на 100-120 мест и более на побережье озера 

Алаколь». Главный приоритет конкурса – победитель получит возможность 

льготного финансирования строительства гостиницы в рамках программы «Ак 

ниет» (это программа софинансирования фонда Даму и МИО в размере 50/50). 

Также, стоит отметить, что, озеро Алаколь вошло ТОП-10 объектов карты 

туристификации Казахстана. 

Впервые на побережье озера Алаколь открыт туристский 

информационный центр «TOURIST INFO», который расположен рядом с 

автовокзалом. 

«TOURIST INFO» работает по принципу «одного окна», где менеджеры 

окажут бесплатную информационную и консультативную помощь отдыхающим 

на побережье. 

Туристским информационным центром Восточно-Казахстанской области 

была разработана карта озера Алаколь, которую можно получить бесплатно в 

информационном центре. В карте наглядно указанно расположение каждой базы 

отдыха, полезная информация о местах размещения. 

Также в «TOURIST INFO» представлены раздаточные материалы, 

брошюры баз отдыха и турфирм, анонсы проводимых культурно-массовых 

мероприятий и сувенирная продукция. Для удобство иностранных туристов есть 

возможность получить бесплатную SIM-карту оператора мобильной связи. 

В текущем году по маршруту «Усть-Каменногорск – Семей – Урджар» 

обеспечено субсидирование авиасообщения до озера Алаколь (с. Урджар) в 

объеме 162,1 млн. тенге. До озера Алаколь выполняются 4 прямых автобусных 

маршрута «Усть-Каменогорск – БарлыкАрасан», «Семей – БарлыкАрасан», 

«Усть-Каменогорск – оз. Алаколь», «Семей – оз. Алаколь». 
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Завершена корректировка технико-экономического обоснования 

берегоукрепления озера Алаколь у села КабанбайУрджарского района 

Восточно-Казахстанской области на сумму 54,0 млн. тенге. 

До конца 2018 года при въездах к побережьям будут установлены 

придорожные информационные стенды с картой расположения баз, а так же 

полезной информацией для туристов в целях пресечения фактов нарушения 

правил общего водопользования на курортных зонах Сибинских озер, 

Бухтарминского и Шульбинского водохранилищ. 

Совместно с туроператорами области был разработан туристский 

маршрут «Литературный Восток», который проходит по сакральным местам 

области и построен на именах известных писателей, и других выдающихся 

личностей Восточного-Казахстана. Данный маршрут проехали 2 200 

учащихся.На реализацию маршрута «Литературный Восток» из областного 

бюджета выделено 76, 986 тыс.тенге. 

В июле текущего года начат второй этап исследований воды и грязи озера 

Алаколь.В 2017 году была благоустроена территория вокруг мавзолея Ыргызбай 

(Аулие) на сумму 50 млн.тенге. 

На сумму 25 млн.тг проведено благоустройство Пещеры Коныр-Аулие. На 

ремонт дороги от г.Семей до с.Караул было выделено 2,2 млрд.тенге, от 

с.Караула до пещеры КонырАулие проводилась профилировка гравийной 

дороги. 

В период с 23 июня по 1 июля 2018 года с участием международных 

организаций (ПРООН, АБР, ЕБРР, Всемирный банк) было организовано 

восхождение на гору Белуху с посещением сакральных мест. 

В рамках реализации программы «РуханиЖаңғыру» в Восточный 

Казахстан по приглашению управления туризма и внешних связей ВКО прибыла 

съемочная группа международного телеканала МТРК «МИР» во главе с главным 

редактором Виталием Поповым. 

В период с 23 по 28 мая 2018 года съемочная группа провела 

съемку сакральных и туристских объектов такие как раскопки в Аблайките, 

Сибинские озера в Уланском районе, пещеру КонырАулие в Абайском районе, 

петроглифы в Кокентау, историко-культурный комплекс Абая «Жидебай-

Борили», а также достопримечательности г.г.Семей и Усть-Каменогорск для 

проведения съемок цикла передач «Казахстан: Легенды степи», а также о богатой 

истории нашего региона расскажет местные историки, краеведы, археологии. 

Выпущена электронная книга для детской аудитории «Легенды и 

сказания Восточного Казахстана» куда вошли 15 сакральных мест Восточно-

Казахстанской области для публикации (легендирование) в книге (природные 

объекты: 

1.Река Иртыш,  

2.Урочище Киин-Кириш,  

3.Маркаколь,  

4.Рахмановское озеро,  

5.Гора Белуха; духовные объекты:  

6.Коныр-Аулие;  
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7.Святой ключ;  

8.Ыргызбай ата; исторические объекты:  

9.Берельские курганы;  

10.Некрополь Шиликты,  

11.Мазар Енлик-Кебек,  

12.Козы-Корпеш и Баян Сулу,  

13. Кушикбай,  

14. Аблайкит,  

15. Ак Баур).  

Книга повествует о сакральных местах региона, подвигах героев, 

старинных преданиях и истории предков. 
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АУДИТ ИНВЕСТИЦИЙ, КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА И УПРАВЛЕНИЯ 

 

К инвестициям, обеспечивающим контроль относятся инвестиции более 

50% в уставный капитал или владение более 50% голосующих акций субъектов. 

Контролируемые субъекты становятся для инвестора дочернимиюридическими 

лицами. Согласно МСФО 28 «Инвестиции в ассоциированные предприятия» 

юридическое лицо, куда вложено инвестором в уставный капитал от 20 до 50% 

или владение инвестором его голосующими акциями в том же размере 

становится зависимымот инвестора. Инвестиции в совместно-

контролируемуюдеятельность без образования юридического лица производятся 

с целью достижения общей хозяйственной цели. Согласно МСФО 27 

«Консолидированная финансовая отчетность» совместная деятельность может 

осуществляться в виде совместного контроля над производством, активами и 

юридическим лицом на основании заключенного договора о совместной 

деятельности. В этом случае совместно-контролируемые юридические лица в 

силу заключенных договоров попадают под влияние других юридических лиц, 
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которые имеют право определять в большей или меньшей степени финансовую 

и иную политику инвестируемого объекта. Аудитору необходимо установить: 

- относятся ли инвестиции в дочерние и зависимые товарищества, а также 

совместно-контролируемые юридические лица к внеоборотным активам 

инвестора, так как в обороте эти инвестиции не участвуют длительное время, и 

верно ли включены эти показатели в финансовую отчетность; 

- учитываются ли по дебету счетов подраздела 1100 «Финансовые 

инвестиции» приобретение акций или вклады в уставный капитал дочерних, 

зависимых и совместно-контролируемых юридических лиц, а также увеличение 

инвестиций в связи с изменением доли инвестора в чистых активах дочернего и 

зависимого товариществ на основе их переоценки; 

- отражаются ли по кредиту счетов подраздела 1100 «Инвестиции» 

списание балансовой стоимости инвестиций при их реализации или прочем 

выбытии; 

- какие методы используются при учете инвестиций:  

а) метод долевого участия;  

б) метод стоимости;  

- зафиксирован ли в учетной политике принятый субъектом метод учета и 

оценки инвестиций.  

Инвестиции – вложение свободных от текущей деятельности средств 

организации – представляют собой один из значительных объектов 

бухгалтерского учета, анализа и управления. Поэтому большое значение 

приобретает система контроля инвестиционных операций. В качестве наиболее 

независимых и соответственно объективных форм такого контроля выступают 

аудит и сопутствующие аудиту услуги. 

Понятие инвестиций во внутрифирменном менеджменте, учете, контроле 

и анализе объединяет ряд значений. Во-первых, инвестиции воспринимаются как 

процесс вложения средств (инвестиционные операции). Во-вторых, они 

означают объекты, в которые вложены средства, или форму инвестирования 

(инвестиционные объекты). В-третьих, под инвестициями понимают целевое 

направление работы организации (инвестиционная деятельность). 

Для наиболее эффективного управления инвестициями следует 

планировать, осуществлять, отражать в учете, контролировать и оценивать 

эффективность инвестиций по всем указанным аспектам.  

Основными задачами аудитадолгосрочных инвестиций являются: 

проверка постановки учета и отчетности по капитальному строительству; 

проверка выполнения плана капитальных вложений и ввода в действие объектов 

основных средств (причины невыполнения указанных планов, влияние 

отдельных факторов, обусловивших те или иные отклонения); проверка 

сохранности оборудования, требующего и не требующего монтажа; проверка 

обеспеченности строительства проектно-сметной документацией и 

финансированием; проверка своевременного и достоверного отражения затрат 

по видам и объектам капитальных вложений; контроль за целевым 

использованием средств, выделенных на капитальные вложения; проверка 

качества выполненных работ и их соответствия техническим проектам и сметам, 
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а также своевременности и полноты отражения капитальных вложений; 

контроль за выполнением заданий по снижению себестоимости строительства и 

мобилизации внутренних ресурсов при хозяйственном способе производства 

работ, правильности определения инвентарной стоимости введенных в действие 

объектов основных средств; контроль за полнотой оприходования ценных бумаг 

и правильностью отражения в учете разницы между покупной и номинальной 

стоимостью приобретения ценных бумаг; проверка правильности начисления и 

распределения доходов (дивидендов) по ценным бумагам. Источниками данных 

при аудите являются: план капитальных вложений; проектно-сметная 

документация; титульные списки; первичные документы по учету труда и его 

оплаты, расходованию строительных материалов; приходные ордера о приеме 

акций (сертификатов) в кассу; сообщение депозитария о приемке акций на 

хранение; договоры подряда и поставок оборудования; акты приемки 

выполненных работ; данные аналитического и синтетического учета; 

бухгалтерская и статистическая отчетность по инвестициям. 

По данным контрольного обмера, инвентаризации незавершенного 

производства строительно-монтажных работ и данным журнала выполненных 

работ, сверенного с данными журнала аналитического учета и справок, 

составляется сводная ведомость с отражением в ней общей стоимости 

незавершенного производства строительно-монтажных работ и ведомость 

пересчета стоимости работ по каждому незавершенному строительством 

объекту или этапу работ, включенных подрядной организацией в отчетность о 

выполненных работах. Если контрольными обмерами установлены завышенные 

объемы и стоимость работ, аудитор ставит вопрос о внесении заказчиком и 

подрядчиком изменений в соответствующие формы отчетности, определяет 

излишнюю сумму заработной платы, начисленной подрядчиком на завышенный 

объем работ, суммы премий, незаконно начисленных, и ссуд, излишне 

полученных под незавершенное строительство. Оценка оборудования 

производится исходя из стоимости оборудования по цене поставщика с учетом 

транспортно-заготовительных расходов. Оборудование, не требующее монтажа, 

в данной оценке приходуется в состав основных средств. А по оборудованию', 

требующему монтажа, аудитор проверяет правильность оформления сдачи 

оборудования в монтаж, а после монтажа – правильность приемки заказчиком от 

подрядчика оборудования в эксплуатацию. Для этого аудитор анализирует акты 

приемки оборудования в эксплуатацию. По данным актам определяется 

стоимость оборудования с учетом затрат на его монтаж и установку.  

Аудитору следует проверить, произведен ли полностью монтаж 

оборудования и не включено ли в объем капитальных вложений оборудование, 

которое только передано в монтаж, но монтаж которого не произведен. Следует 

знать, что работы по монтажу оборудования считаются законченными только 

при наличии актов об его индивидуальной апробации вхолостую, а в 

необходимых случаях - под нагрузкой. При отсутствии указанных актов 

стоимость работ по монтажу оборудования подлежит исключению из объема 

выполненных работ. При аудите затрат на строительство хозяйственным 

способом важно систематически наблюдать за неукоснительным соблюдением 
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предусмотренных сметами затрат по каждому объекту, включенному во 

внутрипостроечный титульный список, в отдельности по каждой статье. 

Проверку расходов строительных материалов производят сопоставлением со 

сметой в количественном выражении и денежной оценке.  

Следует проверить соблюдение норм расхода, экономию одних и 

перерасход других материалов, случаи замены дорогостоящих и дефицитных 

материалов более экономичными без ущерба качеству строительства. 

Перерасход материалов может быть следствием выполнения подрядной 

организацией работ на стройках, не включенных в план, на устранение 

недоделок после ввода объектов в эксплуатацию. Такие факты подлежат 

тщательной проверке и выяснению причин внеплановых работ. Одновременно 

необходимо определить объемы таких работ, количество и стоимость 

израсходованных материалов. Правильность списания материалов на объект 

следует проверить путем сверки актов на списание строительных материалов с 

нарядами по начислению заработной платы. Следует уточнить, нет ли приписок 

объемов выполненных работ с целью излишнего списания материалов, а также 

проверить правильность списания их стоимости. Для этого используется 

ведомость остатков строительных материалов, по данным которой определяется 

средняя цена, которая в свою очередь сопоставляется с ценой списываемых 

материалов.  Обосновывая выводы о выявленных случаях необоснованного 

списания материалов на строительство, их хищения, аудитор в своем отчете 

должен сослаться на такие документы, как подлинные счета- фактуры, 

накладные, расписки, чеки, приходные и расходные кассовые ордера, платежные 

и расчетно-платежные ведомости, требования, маршрутные листы, ведомости 

выработки, акты на списание; инвентаризационные описи, сличительные 

ведомости; заключения специалистов; заключения ревизоров по объяснениям 

материально ответственных и должностных лиц. Проверке следует подвергнуть 

также расходование средств на заработную плату по строительству и 

формированию себестоимости строительных работ.  

Аудит долгосрочных финансовых инвестиций предполагает проверку: 

порядка выпуска, хранения и учета акций, которые являются бланками строгой 

отчетности и хранятся наравне с денежными средствами; анализ записей на 

лицевых счетах владельцев акций, а также в журнале «Учет движения акций и 

выплаты по ним дивидендов»; проверка аналитического учета ценных бумаг на 

счете 006 «Бланки строгой отчетности»; правильности ведения синтетического и 

аналитического учета на счете 1100 «Финансовые инвестиции», в частности: 

правильность списания разниц между покупной и номинальной стоимостью 

ценных бумаг и правильность отражения в учете выкупа и продажи ценных 

бумаг.  

В случае выявления расхождений между фактическим наличием ценных 

бумаг и данными бухгалтерского учета необходимо установить причины и 

виновных в этом лиц. Если приобретенные ценные бумаги сдаются на хранение 

депозитарию, то в этом случае проверяют наличие и подлинность документа, 

полученного от депозитария.  
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Целесообразно проверить соответствие принятого на предприятии порядка 

учета финансовых вложений требованиям действующих законодательно-

нормативных актов. 
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ӘОЖ 141.336 

ИБРАЙҰЛЫ А. 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ, Өскемен қ. 

 

СУФИЗМ ЖӘНЕ ОНДАҒЫ АДАМ ТҮСІНІГІ, ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ТАЛДАУ 

 

Қазіргі постмодернизм парадигмасына және жахандану әлеміне өтпелі 

кезеңде тұрған әлемде, Батыс ғылыми ойы премодерн парадигмасына 

жатқызатынислам дінінің кайта өрлеу феномены, бұл дүниежүзілік 

конфессияның, жан жақты зерттелуініңәрқашандаөзектілігі өшпейтіні мәлім. 

Ислам дінінің белгілі саяси және геополитикалық себептерге байланысты 

Батыс елдері және соларға еліктегіш кейбір ТМД және отандық либеральдық 

ұстанымдағы БАҚ және эксперттік қауымдастық тарапынан, Елбасы Н. 

Назарбаевтың айтуы бойынша «әділетсіз қараланып» оның зерттелуі және сол 

арқылы философиялық және эксперттік объективті көзқарас құру белгілі 

дәрежеде қиындықтарға әкеліп отыр. 

Қазақстан қоғамы және билік институттары ислам дінінің тұрғылықты 

халықтың қазіргі таңда 75 пайзының өз конфессиясы ретінде ұстану, сонымен 

қатар жоғарыда айтылған реисламизация процесі бұл діни ілімге ерекше көңіл 

бөлуді талап етеді. 

 Жаһандық үдерістер қазақстандық қоғам жаңғыруының мәдени және 

өркениеттілік даму негіздерін жаңаша тұжырымдау қажеттігін тұғызды. Осы 

орайда, Елбасының «Рухани жаңғыру: болашаққа бағдар» атты мақаласында 

айқындалған міндеттер мен мақсаттар бұл зерттеудің өзектілігін арттыра түседі. 

Бұл орайда қазіргі Қазақстанның территориясында кіретін аймақтарда 

әсіресе оңтүстік Қазақстанда  ерте пайда болып, өзінің әлемдегі кең таралуына, 

философиялық, мистикалық эзотериялық доктриналарға жуықтылығына,   Қожа 
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Ахмет Яссауи, аль Фараби сияқты біздің қоғамға белгілі тұлғалардың 

ролінебайланысты, сонымен қатар зерттеудің негізгі мәселесі болып табылатын 

адам жағдайының басқа ағымдармен салыстырғанда ерекше  түсінігімен. 

Сонымен қатар философиялық платонизм және аристотелизм 

парадигмаларымен синтезыне және өзге де белгілеріне байланысты суфизм 

бағыты зерттеу обьектісі ретінде ерекше қызығушылық танытады.  

Сопылық немесе тасаууф (араб.: تصّوف, taṣawwuf) – зуһд (аскетизм), 

жақсылықтармен әшекейлену, нәпсіні тазарту және рухтың, дәрежесін көтеру. 

Тасаууф доктринасы – сопылықты ұстанатын адамдардың сенімдерінің жинағы 

және олардың оңаша халіндежәне жиындарда ұстанатын әдептері. Сопылық – 

дүниеден безуге, нәпсіні есептеуге, тәнге қатысы бар нәрселерден бет бұруға, 

нәпсіні тазалауға, Аллаһ тағалаға мағрифатқа немесе хақиқатқа иман келтіру 

арқылы қосылу (араб.: فناء – нирвана) дәрежесіне жетуге ұмтылысқа негізделген 

өмір салты[2]. Сопылықты ұстанушыны сопы (араб.: ص0وفي, суфий) деп атайды. 

Классикалық сопы ғалымдары сопылықты «мақсаты жүректі қайтару мен 

Аллаһтан басқа заттардан бұру» деп анықтаған. Дарқауи тариқатының 

сопылықұстазы Ахмад ибн Аджиба сопылық «сол арқылы Құдайдың ішкі 

болмысының құзырында қалай саяхаттауды, ластықтан тазалануды, жақсы 

қасиеттермен әсемдеуді білуге болатын ғылым» деген. 

Жалпы ғылыми қауымдастықта қабылданған пікір бойынша суфизм 

генезисі үш кезеңнен тұрады:зухд (аскетизм), тасаввуф кезеңі (суфизм) және 

тарикаттар (сопылық ордендер) кезеңі. 

Суфизмалғашқы сопылардың діни практикасына Құранның мәні жайлы 

толғану, Суннаның міндеттерін ұқыпты орындау, қосымша намаздарды көп оқу, 

және ораза тұту жатты. Олардың арасында аскетизм, кедейлік культы, барлық 

дүниелік құндылықтардан бас тарту, Аллаға тәуекел ету, жалпы эсхатологиялық 

және тәубе ету көзқарастары жатты. 

Муатазилиттердің абстрактілі теологиялық ой толғаулары мен 

ортодоксальды бағыттағы, қасиетті текстілердің тура түсінігін қолдаушыларға 

(буквалистер) қарағанда сопылық ағым әуел бастан антропоцентристік болды. 

Оған адам жанының әрбір қадамының, әрекеттерінің  жасырын мотивы, ішкі 

қапа болу мен діни мотивация жатады. Жүрек пен ниет туралы ғылым атты 

еңбекте, сондай ақ алғашқы сопылардың (аль-кулуб валь-хаватир Рабаха ибн 

Амра, Рабии аль-Адавии және ад-Дараниге тиесілі деп есептелетін хутбалар мен 

Аллаға деген шексіз махаббат, сағыныш, онымен жақындасуға ұмтылу 

концепциялары көрсетілген. IX ғ. бастап бұл мотивтер суфизмнің негізгі 

ерекшеліктеріне айналып, оған нақты мистикалық сипат берді. 

IX ғасырда бірнеше сопылық мектептер пайда болып, олардың теориясы 

мен практикасы қарқынды құрылды. Бұл кезде ежелгі грек философиясымен, 

соның ішінде Платонмен, Аристотельмен, перипатетиктермен және аз мөлшерде 

Демокритпен оның атомистік көзқарастарының сопылық дүниетанымға тым 

қарсы сипатта болғандықтан. Ал кейін Омейяд халифатының кезінде жаулап 

алынған Үнді мәдениетіне жатқызылатын кейбір аймақтардың жаулап алуынан 

кейін олардың философиялықдоктриналарын қабылдады. Осы кезде әсіресе үш 

мектептің басралық, багдадтық және хорасандық ықпалы өсіп, бұл мектептердің 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D2%BB%D0%B4
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D3%99%D0%BF%D1%81%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%85
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%B4%D0%B5%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D2%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D2%9B%D0%B8%D2%9B%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B#cite_note-2
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://en.wikipedia.org/wiki/Darqawa
https://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_ibn_Ajiba
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өкілдері мистикердің (хал) және (макам) атты халдерінің сипаттамасын береді.  

Басқа мистикалық ілімдерде сияқты, оны «жол» (тарикат) ретінде қарастырды, 

оны өту арқылы дүниелік кірден тазарып, Жаратушымен жақындасады. Ниеттер 

туралы ілімде басты акцент ықыласпен (ихлас, сидк жомарттыллықа) қойылды. 

Осыған байланыстыөз өзіне бақылау (муракаба или мухасаба) ілімі пайда болды. 

Ол кейін, багдадтық суфий аль-Мухасибимен ары қарай дамытылып 

маламатиядеп бөлек ағымға айналды. 

Көптеген зеррттеушілердің көзқарасы бойынша осындай кезектегі 

(алдымен Платон кейін Аристотель және өте аз мөлшерде Демокрит) сопылық 

бағыттағы ойшылдар ибн Рушд, ибн Араби, аль Фараби арқылы батыс христиан 

діни философиясына әсіресе томизм, схоластикаға еніп оның құрылуына үлкен 

ықпал етті. 

IX ғасырда суфизм шииттік және исмаилиттік эзотеризмбен жақындасты. 

Бұл ағымдардың пікірлерінің негізгі элементы болып Құран мәтінінің 

символдық- аллегорикалық және жасырын мәнін тек таңдалған тұлғалардың бұл 

доктринаны өз жағынан карамиттер мен батыниттер және олардың ең танымал 

ойшылы ибн Сина ұстанып дамытты. Бұл ағымдардың ең маңызды ілімі Құран 

мәтінінің символико-аллегорикалық тәпсірлеу (тавиль) және оныңтекерекше 

топқа жататынжасырын мәнін ұғатын ұстаздарға тиесілі деп білді. Сонымен 

қатар суфизм алхимия, физиогномика, элементтерін, сандар мен әріптер 

символикасы туралы ілімді (джафр) қабылдады. 

Теософиялық толғаулардың нәтижесінде сопылықойшылдардың 

кейбіреулері соның ішінде, ан-Нури ( 907 ж. қайтыс болды) және аль-Харраз 

(899ж. қайтыс болды), тек оны көру (мушахада) емес, алайда «Құдай жолында» 

оның ішінде ыдырау, қосылу, ал кейін Құдай ішінде суфийдің жеке басының 

метафизикалық тұрғыда болуы (фана/бака). Осы концепциялар сунниттік 

діндарлардың қатты критикасына ұшырады. Осындай теософиялық және 

экстатикалық доктриналардың авторлары (ат-Тустари, ас-Салимия, аль-Хаким 

ат-Тирмизи, ан-Нури) билік жағынан жиі қудаланып, алайда олардың тек 

кейбіреулері ашық өлім жазасына ұшырады(аль-Халладж, Ибн Ата, Айн аль-

Кудат аль-Хамадани).  

Ортодоксальды сунниттік ғұламалардың көзқарасы сопылардың сақ 

болуына әкеп соқты.Сондықтан олар келісім шешімдерін іздеп, Құран мен 

Сүннетке адалдығы жайлы ылғи айтып отырды. Ерте суфизмнің әлеуметтік 

базасын ұсақ саудагерлер және қолөнершілер құрады. Діни білімі бар адамдар 

олардың ішінде аз болды. Сол кезден бастап, суфизмнің ең маңызды 

элементтерінің бірі болып, сопылықтың теориясы мен тәжірибесін шейхтің 

муршидтің қол астында үйрену болды. Шейхтар өз шәкірттері мүридтерден 

толық бағыну мен барлық діни және дүниелік сұрақтарда солардың сөзінен 

шықпады. Сопылықтың ірі ұстаздарын әулие (кутб, актаб) деп атай бастады. 

Осы концепцияда көптеген зерттеушілердің пікірі бойынша шиитттік имамдар 

туралы ілімінің ықпалы деп біледі. Мүридтер мен қарапайым жұрт өз 

ұстаздарына ерекше сипаттармен Аллланың таңдалғандығымен, кереметтер 

таңқаларлық істерді жасау, жасырын мәтіндердің мәнін талдау және 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB_(%D1%81%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BC_(%D1%81%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0_(%D1%81%D1%83%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82-%D0%A2%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81-%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B0%D1%82-%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC_%D0%B0%D1%82-%D0%A2%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD-%D0%9D%D1%83%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D0%BD_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B9%D0%BD_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B1
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т.б.Ақырында сопы аль-Хакима ат-Тирмизи әулиелерді пайғамбарларға 

теңестіріп, сопылық «қасиетті» пайғамбарлықтың жаңа сатысы деп білді. 

Сопылық білім мен берекенің шейхтан мюридке өтуі ұзақ оқудың процессі 

кезінде жасалды оқудың аяғында шәкірт өз ұстазының қолынан жеке дара дауат 

жасауға рұқсат беретін киім хирка алды. Кейін туған жерлеріне оралған 

мүридтер сол жерде сопылық халакат пен (завия, ханака) құрып сопылықтың тез 

таралуына әкеп соқты.  

Ортодоксальды сунниттік имамдырдың қарсылығына қарамастан XII-XIII 

ғ.ғ. сопылық мұсылмандық қоғамның діни өмірінің ықпалды элементіне 

айналды. Сопылық идеялардың ортодоксальды суннитік исламға енуіне үлкен 

ықпал еткен Абу Хамид аль-Газали, моральдық этикалық және иманның тұңғиық 

түсініктерін мойындап, зікір мен мағыналарының, сонымени қатар зикр мен 

«жекелену» (халва) практикаларына қарсы келмеді.  

Сопылардың әулиелерінің жатқан қабірлері зиярат орындарына 

айналды.Жергілікті халық пұтқа табынушылардан тұратын аймақтарда ислам 

тек сопылық түрінде ғана енді. Ел кезіп жүретін және отырықшы дервиштер 

(завия, ханака, рибат) құрып, кейін олар дауат және діни өмірдің орталықтарына 

айналды.  

XII ғ. ортасында XIII ғ. басындазавиялардың негізінде әсіресе қалаларда 

сопылық тариқаттар құрыла бастады. Олардың христиандық монах ордендерінен 

спецификалық ерекшелігі тариқаттардың қатаң ұйымдастырылмаған және 

орталықтан басқарылмаған. 

Гейдар Джемаль сияқты қазіргі кездегі ойшылдарға бүгінгі реисламизация 

феноменының себебі осы вертикальды емес горизоньтальды сипаттағы және 

классикалық үлгідегі клерикалдар мен шіркеудің институт ретінде жоқтығы 

болып табылады. 

Алғашқы тариқаттар саналатын сухравардия мен кадирия Багдадта пайда 

болып, кейін бүкіл ислам әлеміне таралды. Оның құрушылары болып оның 

эпонимдерінен гөрі солардың шәкірттері мен артынан ергендері болды. 

Тариқаттар институтының пайда болуы сопылықтың мұсылман үмметіне 

ықпалын өсірді. Сопылықтың шейхтары қоғам өміріне араласпай, билікпен 

тікелей қатынастан бас тартқан. Сопылар және олардың ұйымдары қарапайым 

халықпен жақындасу тенденциясына ұшырап, әулиелер культы жергілікті 

исламға дейінгі сенімдермен синкретизацияға ұшырап, қазіргі кездегі дәстүрлі 

исламның құрылуына алғышарт болды. 

Сопылықтың «вульгаризациясы» оның теориясы и тәжірибесінің 

оңайлатуына әкеп соқты. Бұл мәселе оны бір жағынан сопылық дінбасыларының 

тарапынан сынға ұшырауына ал екінші жағынан бидаат пен шариатты 

талаптарын бұзды деген айыппен ортодоксальды суннитердің тарапынан 

қарсылыққа әкеп соқты.Сопылықтың критиктерінің  ішінде Википедия 

сайтының суфизмге арналған мақаласына сәйкес  Ибн Каййим аль-Джаузия, Ибн 

Таймия және Ибн Хальдунды атап өтуге болады. 

Мұсылман қоғамының әр топ өкілдерінің ішінде таралуы XII-XIII ғ.ғ. 

оқыған адамдардың ішінде сопылықтың спекулятивті эзотерикалық бөлігі кең 

таралды. Ал «тәжірибелік»  суфизм қарапайым халықтың ішіндегі рухани 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%83_%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BA%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%B9%D0%B8%D0%BC_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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қажеттіліктерін қамтамасыз етуге бағытталды.Суфийлердің интеллектуалдық 

элитасы мутакаллимдер мен философтардың идеяларын толық қабылдады. 

Сонымен қатар мистикалық тәжірибелер мен ритуалдарды қолдану арқылы  

болмыстың құпияларынашуға болатын доктриналар пайда болды: Ас-

Сухраварди (1191 ж. қайтыс болды), Ибн Араби (1240 ж. қайтыс болды), Ибн 

Сабин (1268-69 немесе 1271 ж. қайтыс болды), Абдурраззак аль-Кашани ( 1329 

ж. қайтыс болды), Абду-ль-Карим аль-Джили (1428 ж. қайтыс болды) және басқа 

осыған ұқсас доктриналардың авторларыиран-семиттік және эллиндік 

мәдениеттердің діни философиялық мұрасын исламдық сипатта қайта өңдеді. 

Олардың шығармашылығы сопылық идеология арқылы мұсылмандық 

интеллектуалдық және руханимәдениеттіңары қарай даму жолын бағыттады. 

Сопылықтың мақсаты жалған дүние мен өз табиғатының негативты 

қасиеттерінен бас тартқанкәміл адамды тәрбиелеу.Суфизм адамның ішкі 

дүниесін байытады, жетілдіреді, Құдай жолында сабырлы, жомарт 

етеді.Сопылық ол эмпирикалық тәжірибелер мен логикалық дәлелдер жолымен 

жетуге мүмкін емес, ерекше иррациональды ислам ғылым. Суфизм шарттары 

адамның жүрегі мен жаны арқылы жетіп, семіммен қабылданады. Осы себеппен 

рухани кемелдікке жету ұстазға толық бағыну және оның барлық айтқанын істеу 

арқылы жүзеге асады. 

Алайда болмыстың бірлігінің тезисі барлық сопылық ойшылдармен бірдей 

қолдау тапқан жоқ.Дін философиясында жаратқан мен жаратылғанның бір 

қайнар көзден келгенін және «бір» екенін алға тартқан болмыстың бірлігі 

доктринасының басты өкілі. Өзінен кейін осы көзқарасты қабылдаған сопылар 

Екбери деп аталған. Екберилік Мүхиддин Ибн Арабидің лақаптарының бірі 

Шейх Екберден келеді. Сопыларға қарағанда өздігінен болған болмыс бір ғана. 

Ол да Хақ Тағала. Бұл болмыс мәңгі, көбею, бөліну, өзгеріс, жаңалану 

қабылдамайды. Алайда Хақ сыпат пен істері арқасында, еш өзгерместен барлық 

сурет пен тұлғаларда көрінеді. Өзгеріске және түрлілікке толы ғаламдағы барлық 

жанды және жансыз атаулы тек оның арқасында болады.  

Румидың түсінік берулеріне қарамастан бұл позиция дәстүрлі исламмен 

сәйкес келмеді. Өйткені оның логикасынан мұсылмандық қасиетті орындарға 

табыну, оларды зиярат ету т.б. бұдан былай қажет емес болды.  

Мұхаммед пайғамбар САУ сопылықта Ибн Арабидің концепциясында 

кәміл адам саналады, алайда ол ерекше емес өйткенікәміл адам Құдайдың 

әмірімен емес, Құдай боп саналатын дүниенің мәңгі қозғалысындағы қажеттілік 

көрінісі болып қарастырады. Яғни бұл сопылық концепцияда табиғат Құдайға 

жатқызылады. 

Бұған қарап суфизм пікірі бойынша білім арқылы Құдаймен бірігіп, 

Ақиқатты кез келген адам түсіне алады. Бірақ суфизді жақтаушылар ондай 

қасиетке тек данышпан адамдар ғана жете алады, және толық түрде 

емес.Ақиқатқа жетуге не кедергі етеді ? Адамдардың барлығының дәрмені неге 

жетпейді? 

 Мәселе танымға жетудің бірнеше жолының болуымен және олардың 

қабылетіндегі айырмашылықта. Суфизм сыртқы әлемді рационалдық әдіспен 

зерттеуді мойындайды, алайда Құдайды ондай жолментүсінуге мүмкін емес. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%B1%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4%D1%83%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B7%D0%B0%D0%BA_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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Сопы авторлар білімнің түрлерін әркелкі анықтады, бірақ барлығы ең 

маңыздысы қателер мен күмәндердің жоққа шығаратын түрі деген пікірге келіп 

тоқтайтын. Білімнің ондай түрі адамның жүрегінде бола тұра оған рухани нұрға 

бөлену: «Сенімділік Құдайдың адам жүрегіне салған нұр», ал сенімділік ішкі 

тәжірибені, оны түсіну интуиция болып табылады. 

Сопылардың ойы бойынша Құдаймен байланыстыратын ақиқатқа жетуге 

болады. Бұл суфизмді Құдаймен байланысты барлығына кәміл сенетін дәстүрлі 

исламнан ерекшелендіреді. Яғни сопылық ойшылдардың тарапынан Құдаймен 

байланыстыратын ақиқат қолжетімді сипата болады.  Бұл суфизмді Құдаймен 

байланысты барлық нәрсеге күмәнсіз сенуге шақыратын ортодоксальдық 

исламнан ерекшелендіреді. 

Сопылық мұсылмандық ғалымдардардың тарапынан әртүрлі есебіне 

ұшырады және батыс шығыстанушылардың зерттеуінің перманентті обьектісіне 

айналды.Егер мұсылмандық зерттеушілер оған әртүрлі көзқараста болса, яғни 

біреулер оң біреулер қарсы. Батыс Еуропалық, американдық және  жапондық 

шығыстанушылар мысалы Рене Генон, Фритьофшон және басқа дәстүршілер 

оған жоғарғы баға беріп, суфизді зерттеу және ұстану топтары мен фондтарды 

ашқан. 
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НЕЙРОСЕТЕВОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

 

Нейросетевая революция началась с прогресса в обработке изображений, 

после чего распространилась на широкие области обработки данных.  

Смена парадигмы нейронных сетей заключается в использовании 

нейросетевых вычислений, способных на основе обработки огромного числа 

примеров самостоятельно сформировать правила выделения признаков [1, с. 

420]. 

Нейронная сеть – это обучаемая система, действующая на основании 
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заданных формул и алгоритмов, а также полученного в ходе обучения опыта. 

Данная система построена по принципу организации биологических нейронных 

сетей (связей нервных клеток организма). 

Основной целью нейронной сети является распознавание какой-либо 

информации и получение на основе ее обработки конечного результата.  

Основные идеи современной теории нейросетевых вычислений были 

сформулированы в 80-90 годах ХХ века. Однако в то время компьютерные 

мощности не позволяли работать с большими структурами данных.  

В 2005-2007 гг. были опубликованы первые работы, описывающие методы 

преднастройки, обучения и структурной организации нейросетей.   

В 2012 г. в рамках конференции NIPS-2012 был проведен конкурс Image 

Net Classificationwith Deep Convolutional Neural Networks1, победитель которого 

сеть AlexNet продемонстрировала правильное распознавание в 85% случаев. 

Достижения современного этапа нейросетевых вычислений объясняются 

синергией следующих факторов: 

– повышение производительности компьютеров; 

– обработка больших объемов данных; 

– применение алгоритмов глубокого обучения [1, с. 420]. 

Важной задачей современного этапа развития теории и практики 

нейросетевых вычислений является создание сильного искусственного 

интеллекта2 (далее – СИИ) – технических средств со сверхчеловеческими 

возможностями структурирования и обработки данных.  

Концепция сильного искусственного интеллекта предполагает 

возможность приобретения компьютерами способности мыслить и осознавать 

себя как личность (в частности, понимать собственные мысли), хотя и не 

обязательно их мыслительный процесс будет подобен человеческому.  

Главной проблемой создания СИИ является формирование описания 

сложного реального мира, его разнообразных свойств и всевозможных способов 

оказания влияния на процессы развития. Для решения данной проблемы 

требуется наличие: 

– способа универсального описания объектов, явлений и процессов; 

– способности к выделению из базы данных отдельных объектов и 

явлений; 

– инструментов прогнозирования развития событий; 

– способов постановки глобальных и промежуточных целей; 

– эффективной методики анализа экспоненциально большого числа 

альтернативных вариантов действий для достижения поставленных целей [1, с. 

421]. 

О наличии у компьютеров перспективной возможности научиться решать 

прикладные математические и прикладные задачи создания СИИ без участия 

человека свидетельствует следующий пример. 

Теоретически может быть сыграно 10171 различных партий в игру Го. Для 

                                                           
1Классификация сетей изображений с помощью глубоких сверточных нейронных сетей. 
2artificialgeneralintelligence. 
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сравнения: общее количество элементарных частиц во вселенной равно 1081.  

В 2016 г. программа Alphago выиграла у одного из ведущих игроков мира 

в Го (LeeSedol) со счетом 4:1. Весной 2017 г. программа AlphagoZero выиграла у 

10 лучших игроков мира в Го со счетом 100:0. В декабре 2017 г. эта программа 

выиграла у лучших компьютерных программ игры в шахматы, сёгу (японские 

шахматы) и Го, способных победить любого человека, в том числе чемпиона 

мира [2].  

Между подходами к созданию программ Alphago и AlphagoZero имеются 

существенные различия: 

– программ Alphago обучалась игре в Го на основе обобщения 

многовекового человеческого опыта; 

– программ AlphagoZero училась играть с «чистого листа», то есть на 

основе собственного опыта, на основе нейровычислений, а не путем 

систематизации знаний, ранее полученных человеком [1, с. 422-423]. 

Программа Alphago Zero использует нейровычисления для анализа 

последствий различных рациональных действий с целью выбора оптимального 

варианта для ситуаций, в которых эти действия никогда ранее не 

осуществлялись.  

Переход от игры в Го к решению проблем, возникающих в реальной жизни, 

затруднен по следующим причинам: 

1. Позиции на доске и правила игры в Го можно относительно легко и в 

полном объеме описать эвристическим алгоритмом, в то время как параметры 

описания реальной ситуации далеко не очевидны. 

2. На ход игры в Го события, происходящие в мире, не влияют, в то время 

как в реальной жизни подобной независимости нет, ни в смысле выбора 

альтернативных вариантов действий, ни в смысле возможности изменения их 

цели. В результате практически отсутствует возможность использования 

эвристических методов для анализа последствий различных вариантов действий. 

Кроме того, в процессе анализа необходимо отслеживать изменения, которые 

постоянно происходят в мире [1, с. 424]. 

Альтернативой эвристическим алгоритмам решения плохо 

формализируемых задач реального мира являются нейросетевые методы, 

применяя которые, следует учитывать, что по мере увеличения сложности 

решаемых задач затраты, связанные с их решением экспоненциально 

возрастают. В связи с этим необходимо осуществлять декомпозицию сложных 

задач на более простые составляющие. Этот процесс необходимо 

автоматизировать, научив нейросети выделять в сложных ситуациях простые 

компоненты [1, с. 425] 

Разумеется, при решении задач реальной жизни, также, как и при игре в 

Го, невозможно просчитать все возможные варианты развития событий, но на 

основе нейросетевого анализа можно будет выбрать наиболее приемлемое 

решение. 

После того как искусственный интеллект (ИИ) победил человека в Го 

пришла очередь покера, в котором очень много зависит от умения выявлять 

стратегии и привычки противника. В связи с тем, что в карточной игре минимум 
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математики, поведение соперника невозможно просчитать. Для победы 

необходимо выявить закономерности в поаедении противника и поймать его на 

них. 

Ученным из Университета Карнеги – Меллона удалось создать 

искусственный интеллект, которому удалось обыграть в наиболее популярную 

разновидность покера – техасский холдем пятерых профессиональных игроков.  

В последние два десятилетия системы ИИ осваивали все более сложные 

формы покера. Однако все предыдущие прорывы были ограничены участием 

только двух игроков.  

По сравнению с парными играми, партии с большим количеством игроков 

вызывали у ИИ трудности. Чтобы преодолеть эти трудности, ученые оснастили 

систему «абстрактным действием» и «абстрактной информацией». Эти свойства 

необходимы для того, чтобы помочь компьютеру сократить количество 

рассматриваемых альтернативных вариантов и выделить те, которые нужны для 

принятия решения.  

Для решения этой проблемы ученые разработали программу Pluribus, 

которая научилась играть в техасский холдем с пятью своими копиями. Играя 

раз за разом наугад, Pluribus постепенно определял, какие действия и с какой 

вероятностью позволяют достичь лучших результатов. Анализируя полученные 

данные, ИИ постепенно улучшал свою стратегию. 

Метод самообучения ранее использовался в играх на двоих с нулевой 

суммой, таких как нарды, Dota 2, Starcraft 2 и парный покер. Но, по мнению 

экспертов, применяемые в этих играх алгоритмы значительно отличались от, 

используемых Pluribus. 

Эксперимент проходил следующим образом: 

1. Игру компьютера оценивали в двух форматах: пять игроков против 

Pluribus и один игрок против пяти копий Pluribus.  

2. Каждый из принявших участие в эксперименте ранее заработал на 

покере более 1 млн. долларов. 

3. Участниками эксперимента были игроки Джимми Чоу, Сет Дэвис, 

Майкл Гальяно, Энтони Грегг, Донг Ким, Джейсон Лес, Линус Лелигер, Дэниел 

МакАулей, Грег Мерсон, Николас Петранжело, Шон Руан, Тревор Саваж, 

ДжейкобТул. 

4. Каждый день для игры отбирались пять профессионалов. При этом они 

не знали других участников.  

5. Каждому человеку давался псевдоним, который оставался неизменным 

на протяжении всего эксперимента. По нему можно было отслеживать успехи 

игроков.   

6. Между людьми разделили 50 тыс. долл., чтобы мотивировать их на игру 

с полной отдачей.  

7. Игрокам гарантировали не менее 0,40 долл. за раздачу. В зависимости от 

результатов игры, сумма могла увеличиться до 1,60 долл. за раздачу 

В матче с пятью профессиональными игроками в покер или с пятью 

копиями Pluribus, играющими против одного игрока, ИИ за 12 дней 

эксперимента показал лучшие результаты в более чем 10 тыс. раздач [3]. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ПРИБЫЛИ 

 

Экономическая природа прибыли трактуется по-разному различными 

представителями экономической науки. Следует отметить, что эта категория 

интересовала экономистов с начала формирования самой экономической науки. 

Так, меркантилисты искали источник прибыли в сфере обращения, причем 

именно во внешней торговле. Представители классической политэкономии 

определяли ее как избыток стоимости над заработной платой. 

К. Маркс уделил прибыли много внимания, рассматривая ее как 

превращенную форму прибавочной стоимости, а последнюю - как результат 

присвоения неоплаченного труда наемных работников капиталистом. 

В неоклассической теории прибыли объединяет все виды доходов, 

полученных от производительного использования различных факторов 

производства их владельцами. 

Прибыль - главная цель предпринимательской деятельности. В условиях 

рыночных отношений - это превращенная форма прибавочной стоимости. Учет 

прибыли позволяет установить, насколько эффективно ведется хозяйственная 

деятельность. 

По своей экономической природе прибыль выступает как часть стоимости 

(цены) прибавочного продукта, созданного для общества трудом работника 

материального производства. 

Прибыль как экономическая категория отражает чистый доход, созданный 

в сфере материального производства в процессе предпринимательской 

деятельности. Результатом соединения факторов производства (труда, капитала, 

https://naucaitechnika.ru/blog/43660169463/Iskusstvennyiy-intellekt-smog-obyigrat-luchshih-igrokov-v-poker?mid=CE99C87B9BE7798295DAAB483860CCAE&utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
https://naucaitechnika.ru/blog/43660169463/Iskusstvennyiy-intellekt-smog-obyigrat-luchshih-igrokov-v-poker?mid=CE99C87B9BE7798295DAAB483860CCAE&utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
https://naucaitechnika.ru/blog/43660169463/Iskusstvennyiy-intellekt-smog-obyigrat-luchshih-igrokov-v-poker?mid=CE99C87B9BE7798295DAAB483860CCAE&utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
https://naucaitechnika.ru/blog/43660169463/Iskusstvennyiy-intellekt-smog-obyigrat-luchshih-igrokov-v-poker?mid=CE99C87B9BE7798295DAAB483860CCAE&utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1


139 
 
 

 

природных ресурсов) и полезной производительной деятельности 

хозяйствующих субъектов является готовая продукция, которая становится 

товаром при условии ее реализации потребителю. 

На стадии продажи выявляется стоимость товара, включающая стоимость 

прошлого овеществленного труда и живого труда. Стоимость живого труда 

отражает вновь созданную стоимость и распадается на две части. Первая 

представляет собой заработную плату работников, участвующих в производстве 

продукции. Ее величина определяется рядом факторов, обусловленных 

необходимостью воспроизводства рабочей силы. В этом смысле для 

предпринимателя она представляет часть издержек по производству продукции. 

Вторая часть вновь созданной стоимости отражает чистый доход, который 

реализуется только в результате продажи продукции, что означает общественное 

признание ее полезности. 

На уровне предприятия в условиях товарно-денежных отношений чистый 

доход принимает форму прибыли. На рынке товаров предприятия выступают как 

относительно обособленные товаропроизводители. Установив цену на 

продукцию, они реализуют ее потребителю, получая при этом денежную 

выручку, что не означает получение прибыли. Для выявления финансового 

результата необходимо сопоставить выручку с затратами на производство и 

реализацию, которые принимают форму себестоимости продукции. Когда 

выручка превышает себестоимость, финансовый результат свидетельствует о 

получении прибыли. Предприниматель всегда ставит своей целью прибыль, но 

не всегда ее получает. Если выручка равна себестоимости, то удалось лишь 

возместить затраты на производство и реализацию продукции. При реализации 

без убытков отсутствует и прибыль как источник производственного, научно-

технического и социального развития. При затратах, превышающих выручку, 

предприятие получает убытки - отрицательный финансовый результат, что 

ставит сто в достаточно сложное финансовое положение, не исключающее и 

банкротство. 

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) характеризует чистый 

доход, созданный на предприятии. 

Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) определяется 

как разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) без налога 

на добавленную стоимость и акцизами и затратами на производство и 

реализацию, включаемыми в себестоимость продукции (работ, услуг). 

Из приведенного определения следует, что ее происхождение связано с 

получением валового дохода предприятием от реализации своей продукции 

(работ, услуг) по ценам, складывающимся на основе спроса и предложения. 

Валовой доход предприятия - выручка от реализации продукции (работ, услуг) 

за вычетом материальных затрат - представляет собой форму чистой продукции 

предприятия, включает в себя оплату труда и прибыль.  

Трудовой коллектив заинтересован как в повышении оплаты труда, так и в 

росте прибыли, поскольку последняя в условиях конкуренции является 

источником не только выживания, но и расширения производства, а 

следовательно, и роста благосостояния работников предприятия, их жизненного 
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уровня. Из этого также следует, что масса прибыли и валового дохода 

характеризует не что иное, как размер эффекта, получаемого в результате 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Прибыль - это часть чистого дохода, который непосредственно получают 

субъекты, хозяйствования, после реализации продукции. Только после продажи, 

продукции чистый доход принимает форму прибыли. Количественно она 

представляет собой разность между чистой выручкой (после уплаты налога на 

добавленную стоимость, акцизного налога и других отчислений из выручки в 

бюджетные и небюджетные фонды) и полной себестоимостью реализованной 

продукции. Значит, чем больше предприятие реализует рентабельной 

продукции, тем больше получит прибыли, тем лучше его финансовое состояние.  

Поэтому финансовые результаты деятельности следует изучать в тесной 

связи с использованием и реализацией продукции. 

Объем реализации и величина прибыли, уровень рентабельности зависят 

от производственной, снабженческой, маркетинговой и финансовой 

деятельности предприятия, иначе говоря, эти показатели характеризуют все 

стороны хозяйствования. 

Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений выполняет 

определенные функции. 

Во-первых, характеризует экономический эффект, полученный в 

результате деятельности предприятия. Но все аспекты деятельности 

предприятия с помощью прибыли оценить невозможно. Такого универсального 

показателя и не может быть. Именно поэтому при анализе производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности предприятия используется система 

показателей. 

Значение прибыли состоит в том, что она отражает конечный финансовый 

результат. Вместе с тем на величину прибыли, ее динамику воздействуют 

факторы, как зависящие, так и не зависящие от усилий предприятия. 

Практически вне сферы воздействия предприятия находятся конъюнктура 

рынка, уровень цен на потребляемые материально-сырьевые и топливно-

энергетические ресурсы, нормы амортизационных отчислений. В известной 

степени зависят от предприятия такие факторы, как уровень цен на реализуемую 

продукцию и заработная плата, уровень хозяйствования, компетентность 

руководства и менеджеров, конкурентоспособность продукции, организация 

производства и труда, его производительность, состояние и эффективность 

производственного и финансового планирования. 

Перечисленные факторы влияют на прибыль не прямо, а через объем 

реализуемой продукции и себестоимость, поэтому для выяснения конечного 

финансового результата необходимо сопоставить стоимость объема 

реализуемой продукции и стоимость затрат и ресурсов, используемых в 

производстве. 

Во вторых, прибыль обладает стимулирующей функцией. Ее содержание 

состоит в том, что она одновременно является финансовым результатом и 

основным элементом финансовых ресурсов предприятия. Реальное обеспечение 

принципа самофинансирования определяется полученной прибылью. Доля 
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чистой прибыли, оставшейся в распоряжении предприятия после уплаты налогов 

и других обязательных платежей, должна быть достаточной для финансирования 

расширения производственной деятельности, научно-технического и 

социального развития предприятия, материального поощрения работников. 
В-третьих, прибыль является одним из источников формирования 

бюджетов разных уровней. Она поступает в бюджеты в виде налогов и наряду с 
другими доходными поступлениями используется для финансирования 
удовлетворения совместных общественных потребностей, обеспечения 
выполнения государством своих функций, государственных инвестиционных, 
производственных, научно-технических и социальных программ. 

В условиях рыночной экономики значение прибыли огромно. Стремление 
к ее получению ориентирует товаропроизводителей на увеличение объема 
производства продукции, нужной потребителю, снижение затрат на 
производство. При развитой конкуренции этим достигается не только цель 
предпринимательства, но и удовлетворение общественных потребностей. Для 
предпринимателя прибыль является сигналом, указывающим, где можно 
добиться наибольшего прироста стоимости, создает стимул для инвестирования 
в эти сферы. Свою роль играют и убытки. Они высвечивают ошибки и просчеты 
в направлении средств, организации производства и сбыта продукции. 

Экономическая нестабильность, монопольное положение товаро-
производителей искажают формирование прибыли как чистого дохода, приводят 
к стремлению получения доходов главным образом в результате повышения цен. 
Устранению инфляционного наполнения прибыли способствуют финансовое 
оздоровление экономики, развитие рыночных механизмов ценообразования, 
оптимальная система налогов. Эти задачи должно выполнять государство в ходе 
осуществления экономических реформ. 

Рассматривая прибыль как экономическую категорию, мы говорим о ней 
абстрактно. Но при планировании и оценке хозяйственной и финансовой 
деятельности предприятия, распределении прибыли, оставшейся в 
распоряжении предприятия, используются конкретные показатели. 

В условиях рыночных отношений предприятие должно стремиться если не 
к получению максимальной прибыли, то по крайней мере к тому объему 
прибыли, который позволял бы ему не только прочно удерживать свои позиции 
на рынке сбыта своих товаров и оказания услуг, но и обеспечивать динамичное 
развитие его производства в условиях конкуренции. В конечном итоге это 
предполагает знание источников формирования прибыли и нахождение методов 
по лучшему их использованию. 

В условиях рыночных отношений, как свидетельствует мировая практика, 
имеются три основных источника получения прибыли: 

- первый источник образуется за счет монопольного положения 
предприятия по выпуску той или иной продукции или (и) уникальности 
продукта. Поддержание этого источника на относительно высоком уровне 
предполагает постоянное обновление продукта. Здесь следует учитывать такие 
противодействующие силы, как антимонопольная политика государства и 
растущая конкуренция со стороны других предприятий; 

- второй источник связан непосредственно с производственной и 
предпринимательской деятельностью. Практически он касается всех 
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предприятий. Эффективность его использования зависит от знания 
конъюнктуры рынка и умения адаптировать развитие производства под эту 
постоянно меняющуюся конъюнктуру. Здесь все сводится к проведению 
соответствующего маркетинга.  

Величина прибыли в данном случае зависит, во-первых, от правильности 
выбора производственной направленности предприятия по выпуску продукции 
(выбор продуктов, пользующихся стабильным и высоким спросом); во-вторых, 
от создания конкурентоспособных условий продажи своих товаров и оказания 
услуг (цена, сроки поставки, обслуживание покупателей; послепродажное 
обслуживание и т.д.); в-третьих, от объемов производства (чем больше объем 
производства, тем больше масса прибыли); в-четвертых, от структуры снижения 
издержек производства; 

- третий источник проистекает из инновационной деятельности 
предприятия. Его использование предполагает постоянное обновление 
выпускаемой продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, рост объемов 
реализации и увеличение массы прибыли. 

В практическом плане прибыль представляет собой обобщающий 
показатель результатов хозяйственной деятельности предприятий любой формы 
собственности. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Финансовые аспекты бизнеса фирм в сфере информационных 
технологий // Вестник Университета международного бизнеса - г. Алматы: 2018 
г. - № 3 - 0,25 п.л. 

2. Проблемы предпринимательских рисков в Казахстане // г. Алматы: 
Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова – 2017 г. - № 6 (60) - 
0,31п.л. 

3. О состоятельности финансовой деятельности фирм в сфере бизнеса // 
Материалы международной научно-практической конференции – г. Костанай: 
Костанайский государственный университет им. А. Байтурсынова, 2018 г. - 0,19 
п. л.  (в соавторстве). 

4. Басовский Л.Е. «Прогнозирование и планирование в условиях рынка». 
Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2014. – 260с. 

 

 

УДК 811.161.1’367.332.3 

КУВШИННИКОВА О.А. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 
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Уникальным феноменом русской синтаксической системы является 

имперсональное предложение (лат. impersonalis – «безличный»). Будучи одним 

из синтаксических явлений, демонстрирующих гибкость и динамичность 

грамматического мышления, имперсональная конструкция становится объектом 
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внимания русистов – представителей различных направлений классического и 

современного языкознания, при этом «образ» изучаемого объекта существенно 

варьируется в зависимости от методологических установок и принципов анализа 

языковых явлений в рамках подхода. 

Системно-структурная грамматикаизучает простое предложение в 

направлении «от формы к содержанию», трактуя имперсональную конструкцию 

как разновидность односоставностии отталкиваясь от роли категории лицав 

формировании простого предложения. Понятие «лицо» в его приложении к 

описанию языковой системы имеет уровневый характер: лицо может 

рассматриваться как компонент лексического значения слова (семный статус), 

как грамматическая категория глагола (морфологический статус), а также в 

составе средств, формирующих грамматическое значение предложения 

(синтаксический статус). В иерархии значений лингвистического термина 

«лицо» содержание «синтаксическое лицо» закрепилось за одной из 

предикативных категорий.  

Понятие предикативности как грамматического значения простого 

предложения введено в лингвистический обиход В.В. Виноградовым, включение 

лица в число предикативных категорий породило ряд спорных вопросов в науке, 

которые освещались в значительном количестве источников,  обзоры даны в: [1]; 

[2]. Категория лица является одной из базовых в структуре предложения. 

Сущность грамматической роли лица определил В.В. Виноградов, назвав 

синтаксическое лицо фундаментом сказуемости. Очевидно, что крупнейший 

теоретик, выдающийся лингвист в определении статуса синтаксического лица 

исходит из морфологической традиции, которая трактует лицо как 

грамматическую словоизменительную категорию глагола, при этом указывая, 

что «категория лица в глаголе обнаруживает тесную связь с категорией лица в 

классе местоимений» [3, с.452]. Генетически лицо как глагольная категория 

соотносится с категорией лица имени существительного: «В области имён 

существительных категория лица подчинена категории одушевлённости, а 

категория одушевленности входит в общую категорию предмета (предметности). 

В глаголе, напротив, предмет, являющийся источником действия, грамматически 

обозначается как личный деятель. Он подчинён категории лица.» [3, с.452-453] – 

в данном фрагменте проводится мысль о функциональной сущности категории 

лица, которая затрагивает слои категориальной и референтной семантики 

глагольного слова, реализуется в синтагматической связи «имя - глагол» (не 

случайно Н.Ю. Шведова представляет лицо как «категорию коммуникативно-

смыслового уровня» [4, с.458]).  

Структурный подход предоставляет в распоряжение учёного чётко 

организованную систему языка, его «формальный аналог», строящийся по 

законам морфологического мышления. Смысловая сторона высказывания 

анализируется в границах грамматической формы (что задаёт специфику 

категориального аппарата структурного синтаксиса, ядро которого составляют 

понятия «структурная схема предложения», «члены предложения», 

«грамматическое значение предложения», «грамматические категории»). 
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По способу выражения синтаксического лица (и – шире – значения 

предикативности) все конструкции системно-структурной грамматикой 

разделены на два типа – двусоставные и односоставные. Какодносоставные 

безличные предложения рассматриваются такие, в которых нет и не может быть 

подлежащего («Светает», «Холодно», «Тихо» и под.). 

Семантический синтаксис (Н.Д. Арутюнова, Т.В. Шмелёва, Т.Б. Алисова 

и др.) изучает простое предложение в направлении «от значения к форме», при 

этом в центре внимания оказывается взаимодействие семантического плана 

высказывания (денотата, ситуации) и лексико-грамматического его состава 

(формального, поверхностного уровня, который условно устанавливается 

говорящим как изоморфный первому в условиях некоторой коммуникативной 

ситуации). Анализируя строение высказывания, семантический 

синтаксисоперирует категорией субъекта.Г.А. Золотова «безличными» 

(«абсолютно безличными») называет конструкции, в которых нет «обозначения 

субъекта состояния ни в одной из форм, существующих для этого в языке» [2, 

с.160], термин «безличные односоставные» предложения синонимичен термину 

«бессубъектные» - под это определение подводятся предложения «Мороз», 

«Тишина», «Светает» и под. 

Семантический подход рассматривает предложение как единство 

нескольких уровней: денотативного, сигнификативного и грамматического 

(Г.В.Валимова),денотативного, коммуникативного, семантического и 

формального (М.В.Всеволодова).Выделение в семантической структуре 

высказывания нескольких уровней позволяет сделать вывод о том, что 

содержание высказывания не копирует содержание события, а даёт один из 

возможных вариантов его интерпретации говорящим – тем самым акцент 

переносится на анализ интерпретационных возможностей языковых 

структур.Вопрос о соотношении объективной и субъективной информации в 

предложении решается в рамках учения о диктумно-модусной структуре 

высказывания. 

Для анализа семантического строения предложения вводится понятие 

пропозиции. Взаимодействие ярусов (уровней) структуры высказывания 

осуществляется через грамматический механизм, который и «выдает» результат 

на поверхностный уровень. Между предложениями (1) Буря повалила дерево и 

(2) Дерево повалило бурей устанавливаются отношения семантической 

корреляции, поскольку их денотат составляет одна и та же ситуация. Однако 

компоненты ситуации в (1) и (2) включаются в разные грамматические 

отношения, что связано с изменением грамматического статуса предиката 

(личный глагол \ личный глагол в безличном употреблении), задающего 

распределение синтаксических позиций для актантных компонентов (в (1) – 

агенс в позиции подлежащего, в (2) – в позиции дополнения). Т.о., конструкции 

(1) и (2) понимаются как два способа грамматического представления одного 

денотативного содержания – объектный и безобъектный. 

 Формирующийся в русле современного лингвистического 

антропоцентризма когнитивный (когнитивно-дискурсивный) подход 

обнаруживает новый ракурс видения грамматического явления 
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имперсональности. Особенность представления языка когнитивной 

лингвистикой - описание его с позиции отображаемой картины мира и участия в 

познании действительности, процессах категоризации и концептуализации[5].  

Когнитивный подход позволяет поставить проблему стратификации 

познавательного опыта языкового коллектива  в грамматике имперсональности, 

даёт в распоряжение учёного богатый набор методов и приёмов исследования. 

Одним из достижений когнитивной лингвистики является разработка 

особой исследовательской стратегии, которая экстраполирует результаты 

исследования лексической семантики на грамматику в широком смысле: 

предполагается, что грамматические конструкции проявляют те же 

семантические свойства (например, прототипическое структурирование), что и 

лексемы [6, с.127].  

Через ключевые понятия когнитивизма становится возможным объяснить:  

1) Фактор происхождения и генезиса механизма имперсональности в 

русском языковом сознании (проблема особого склада мышления);  

2) Избирательность семантических сфер безличности (явление 

прототипичности);  

3) Стандартность семантического устройства имперсональных 

конструкций, принципы каузации (причинности) и типы каузаторов (традиции 

мифологического, архаичного мышления);  

4) Принципы развития механизма имперсональности в языке и речи 

(метафоризация)[7, с.49]. 

Грамматика имперсональности занимает особое место в формировании 

образа мира посредством языка. Так, имперсональные конструкции с 

предикатами пойти, выйти, выпасть, обойтись, достаться, ладиться, 

привестись, довестись, по(под-)везти, по(про-)нести в безличной форме служат 

средством языкового осмысления течения жизни, факторов судьбы: 

предложения изображают события как происходящие сами собой, без участия 

человека в качестве субъекта действия: человек выступает объектом внешнего 

воздействия:  «Мне сказочно повезло: я увидел свет в городе Смоленске. Повезло 

не потому, что он несказанно красив и эпически древен – есть множество городов 

и красивее, и древнее его, - повезло потому, что Смоленск моего детства ещё 

оставался городом-плотом, на котором искали спасения тысячи терпящих 

бедствие» (Б. Васильев).  

Бытийная сторона человеческой жизнедеятельности представляет особый 

интерес для народной гносеологии: свидетельством тому выступают авторские 

имперсональные конструкции, построенные по другим моделям, 

приспосабливаемым для описания хода жизни, факторов судьбы: «<…> всю 

вчерашнюю жизнь словно отрезало разом и отодвинуло навсегда» 

(П.Проскурин. Судьба), «<…> моя жизнь вся там, - неопределенно махнул он не 

то на печь, не то на дверь, в сени. – Вытянуло её сквозняком<…>» (там же), «Так 

ветром, что ли, надуло ей это счастье?» (В. Распутин. Живи и помни)– наиболее 

часто  для воссоздания семантической сферы судьбы привлекаются концепты 

динамичной стихии (ветра, воды), которые в случаях прямого употребления 

обозначают акты перемещения объектов в пространстве, а метафорически 
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передают идею движения времени.Продуктивность этого типа имперсональных 

конструкций обусловлена выполняемой ими функцией отражения рефлексии 

языковой личности над общим течением жизни и частным событием. 

Широкой сферой-донором для имперсональных высказываний является 

мыслительная деятельность человека. Имперсональные конструкции передают 

акты мыслительных действий как иррациональные и включают следующие 

глаголы в безличной форме: (вз-,по-)думаться, (при-)грезиться, (по)казаться, 

мелькнуть, (по-)мерещиться, мечтаться, мниться, озарить, осенить, 

помниться, представляться, (при-)сниться, (по-)чудиться, а также 

фразеологические обороты «прийти в голову», «вертеться в голове», 

«проясниться в голове» и некоторые другие: «- Помню, фамилия лошадиная, а 

какая – из головы вышибло…» (А. Чехов. Лошадиная фамилия), «Насте хотелось 

было повторить вопрос, как вдруг ее осенило…» (А. Маринина. Стечение 

обстоятельств). Глаголы «осенить», «озарить», «почудиться» и под. 

интерпретируют знание как данное человеку свыше – в структуре высказывания 

неожиданность появления мысли подчёркивается обстоятельственными 

компонентами со значением внезапности («вдруг», «неожиданно»), а также 

компонентами морфемного строения предиката – аффиксом -ну- с 

деривационным значением однократного внезапного действия: «“На тебе!..”- 

стукнулов голове у Михаила Александровича» (М. Булгаков. Мастер и 

Маргарита), «“Готов диагноз!”- победно звякнуло у меня в голове» (М. Булгаков. 

Тьма египетская), «- Дьявол! – вспыхнулов мозгу.» (Ю. Нагибин. Перед твоим 

престолом). Подобные конструкции изображают иррациональный (не 

объяснимый с позиции логики) путь приобретения знания. 
Глагол «(по)думалось» выделяется в системе рассматриваемых предикатов 

семантической структурой, которая включает компонент «рациональное 
мышление» - последний может стираться при безличном употреблении, что 
подчеркивается синтаксически указанием на неопределенность причины 
ментального действия (наречие почему-то): «Почему-то Фету думалось, что 
маленькая калитка хранит нехитрую сельскую тайну» (Ю. Нагибин. Запертая 
калитка), «Мне почему-топодумалось, что мы его больше не увидим» (Ю. 
Нагибин. Ночной гость). Мыслительная деятельность человека представляет 
собой одну из «потаённых» сфер действительности, поэтому в языковой картине 
мира причина изменения ментального состояния (ход мыслительной 
деятельности,  получение знания) изображается как неизвестная, непонятная для 
человека: «Неспокойно на душе, томительно. И думается в такие огромные, 
светлые, ядовитые ночи вольно, дерзко, сладко. Это даже – не думается, что-то 
другое: чудится, ждётся что ли» (В. Шукшин. Горе).   

Способность к интуитивному ориентированию в объективной 
действительности отражена имперсональными высказываниями с глаголом 
«тянуло» («потянуло»): «Его тянуло сюда, как бабочку на огонь, как поднятого 
зайца последнее логовище» (И. Шмелев. Гражданин Уклейкин), «Меня тянуло 
кводе…» (Ю. Нагибин. Моя Венеция), «<…>его тянуло, как магнитом, тянуло 
влево» (Ю. Нагибин. Берендеев лес) – подобные высказывания изображают 
процесс осмысления человеком себяв пространственных границах посредством 
«внутреннего компаса». 
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Имперсональные конструкции бытийного и ментального содержания 
репрезентируют прототипические ситуации – ситуации с трансцендентным 
(непознаваемым, выходящим за пределы гностического опыта) источником 
действия (первопричиной события). Источник порождения ситуации остается 
подлинно неизвестным для говорящего лица – носителя обыденного познания, 
что закрепляется языковой традицией. 

Предложения, интерпретирующие ситуации с непознаваемым источником 
действия, лежат в основании всей синтаксической системы имперсональности  
русского языка.Причина отсутствия подлежащего в таких 
конструкцияхобнаруживается в характере денотата, самой ситуации, не дающей 
в распоряжение языковой личности знание о субъекте и причине действия. 

Когнитивный подход к анализу имперсональных конструкций позволяет 
наметить новые аспекты их изучения – прежде всего как средства передачи 
познавательного опыта языковой личности и даёт возможность отследить 
отдельные этапы генезиса русской синтаксической системы. Вопрос о статусе 
имперсональности в русской языковой картине мира получает выход на 
проблему соборной организации русского мышления. 
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ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА ТУРИСТСКИХ УСЛУГ СПРОСА И ВЫДЕЛЕНИЕ 

ЦЕЛЕВЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ГРУПП 

 

Маркетинговые исследования рынка туристских услуг создают основу для 

эффективного использования территориальных потенциалов страны, так как 

изначально маркетинговые исследования в туризме направлены не только на 
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изучение спроса и определение своих потенциальных клиентов, но и на 

формирование самого спроса с учетом развития и использования имеющегося 

туристского потенциала определенных территорий. [1] 

Исследования известной консультационной фирмы "Horwath UK" 

подтвердили тенденцию к сокращению (причем быстрыми темпами) отпускного 

времени, что в будущем может отразиться на развитии международного туризма. 

[2]  

Судя по результатам исследований, продолжительность отпусков в 

будущем может составлять 3-4 дня, включая выходные, но они будут 

предоставляться с большей частотой. Люди будут проводить такие отпуска в 

регионе, где они проживают, в одном часовом поясе. Следовательно, внутренний 

туризм будет пользоваться колоссальным спросом. Возникнет потребность в 

новом туристском продукте, включающем максимум удовольствия за 

минимальный отрезок времени. [3] 

Для оценки привлекательности туризма в Восточном Казахстане были 

использованы данные проведенных международной компанией «IPK» 

маркетинговых исследований, а также проведёнинтеренет-опрос для выявления 

перспективного сегмента регионального туризма.   

На основании результатов исследований «IPK» определены сегменты 

иностранных потребителей по социально-демографическим факторам, которые 

представлены в следующем виде: 

1) англичане – 10 % от всего туристского потока Казахстана, возраст – от 

35 до 54 лет, образование среднее и высшее, 26 % – семейные; 

2) корейцы составляют 8 % от потока туристов, возраст – от 25 до 54 лет 

образование высшее, 39 % – семейные пары;  

3) французы – 6 % от потока туристов, возраст – от 25 до 54 лет, 

образование среднее и высшее, 32 % семейные пары;  

4)  возраст – от 35 до 54 лет, образование высшее и среднее, 24 % – 

семейные пары;  

5)  японцы – 1 % от потока туристов, возраст – 45-65 лет, образование 

высшее, семейные пары составляют 10 % [4]. 

Согласно потребительским предпочтениям иностранных туристов на 

основании исследований компании «IPK» наибольшим интересом пользуется у 

иностранных потребителей степное сафари, а именно поездки на джипах по 

степям и национальная охота, что видно из рисунка 1.   

Для развития данного вида туризма в Восточном Казахстане подходит 

северная и центральная часть Восточно-Казахстанской области (Глубоковский, 

Зыряновский, Уланский, Шемонаихинский, Катон-Карагайский и Риддерский). 

Это ландшафтные зоны, представленные степями с солеными и пресными 

озерами. 

Второе место по значимости отводится культурно-познавательному 

туризму, который представлен казахской национальной культурой, обычаями и 

менталитетом. Он особенно актуален в последние годы в контексте интереса со 

стороны европейских и американских туристов.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%8B%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
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Рисунок 1 - Предпочтения иностранных туристов по видам туризма в Казахстане 

 

В Восточном Казахстане размещен Катон-Карагайский национальный 

парк, Берельский земляной могильник, водопад Кок-коль, Рахмановские ключи 

(горячие источники), Кок-Кольские залежи и Северная (Золотая) ветка Великого 

Шелкового пути пересекающая живописное плато Укок. Основой для развития 

данного туризма могут стать национальные юрточные городки, 

восстановленные и возрожденные традиции. 

На третьем месте у иностранных туристов по рейтингу экологические 

туры. Экологический туризм относят к одному из самых малозатратных и 

привлекательных. Для экологического туризма Казахстан имеет нетронутую 

красивую и аттрактивную природу, флору и фауну. 

Независимо от использования общедоступных статистических источников 

нужно в пределах собственной компетенции обновлять информацию о 

демографические изменения потенциальных клиентов. Это необходимо из-за 

высокой степени агрегации общих статистических показателей. Поэтому одной 

из возможностей сбора информации может быть анкетирование. Анализ 

полученной информации позволит уточнить характеристики демографических 

групп, которые являются потенциальными потребителями туристического 

продукта «EKR-Tur».[5] 

Для сегментации потребителей рынка туристических услуг и выявления 

наиболее перспективного направления туризма в Восточно-Казахстанской 

области было проведено интернет-анкетирование среди 500 человек. В качестве 

респондентов были определены посетители республиканского туристического 

портала visitkazakhstan.kz из подписчиков на официальной странице в 

социальных сетях «В Контакте», «Facebook» и «Twitter».  

Сегментация туристического спроса имеет тенденцию к бесконечности, 

что обусловлено такими факторами, как усложнение структуры человеческих 

потребностей, роста значения отдыха и туризма в жизни общества. 

В современных маркетинговых исследованиях существует тенденция 

выделения однородных сегментов с точки зрения таких количественных 

41%

32%

12%

9%
6% Степное сафари

Историко-национальные 

туры

Экотуры 

Горный туризм

Другие виды

http://www.kazakhstan.orexca.com/rus/rakhmanovskie_kluchi_resort_kazakhstan.shtml
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факторов, как: цена, продолжительность отдыха, возрастные группы, доходы, 

расходы.  

Сегментацию проводят несколькими способами: 

 

- по одному наиболее значимому признаку; 

 

- по двум важным признакам, например, по возрасту и полу или по 

социальному положению и уровню доходов и т.д.; 

 

- по трем и более признакам, строя простое либо сложнозависимое дерево 

сегментации. 

Сегментация по одному наиболее значимому признаку (приоритетный вид 

туризма) представлена на рисунке 2.  

 
 

Рисунок 2 - Распределение респондентов в соответствии с приоритетами по 

видам туризма 

 

Результаты сегментации, приведенные на основе обобщенных данных 

исследований потребительских предпочтений и итогов анкетирования, показали, 

что в наиболее перспективно развитие приключенческого туризма.  

Проанализированный выше один признак – это лишь база для первичной 

сегментации. В туризме есть тенденция выделения сравнительно однородных 

сегментов по возрасту.  

По данному признаку распознают три сегмента: 

1) молодежный туризм; 

2) туризм среднего возраста; 

3) туризм третьего возраста. 

Молодежный туризм (до 30 лет) – это недорогие поездки с использованием 

не самых удобных средств размещения и транспорта, веселый вечерний отдых 

(бары, дискотеки, конкурсы и т.д.). Этот сегмент характеризуется высокой 

туристской активностью в силу влечения молодых людей к общению, знаниям и 

развлечениям во время отдыха. 
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Туризм среднего возраста (30-50 лет) характеризуется доминированием 

семейного туризма. Для него необходимо предусматривать применение детских 

площадок для развлечений, детских бассейнов и др. Это особенно важно при 

организации туркомплексов в курортной местности. Туристы данной категории 

хотят повышенных удобств и комфорта, содержательных экскурсионных 

программ, включающих знакомство с объектами по профессиональным 

интересам.[5] 

Туристам третьего возраста (старше 50 лет) необходим не только комфорт, 

но и особая внимательность со стороны обслуживающего персонала, 

возможность получения квалифицированной врачебной помощи, присутствие в 

ресторанах диетического стола. Отличительная черта этого сегмента – нечетко 

выраженная сезонность. Такие туристы стремятся избегать пика туристского 

сезона (июль, август), так как он приходится на самый жаркий период года. Они 

предпочитают отдыхать в «бархатный сезон». 

На рисунке 3 изображены результаты анкетирования, из которых видно, 

что максимальный процент по возрастному критерию сегментации составляет 

группа молодёжного туризма (18-25 лет) - 220 человек (44%) из 500 

респондентов. Население в возрасте 18-25 лет как важный элемент туристского 

бизнеса составляет 1/5 всего международного и внутреннего рынка туризма. 

Каждый молодой человек в среднем имеет в перспективе 50 лет для занятия 

туризмом. 

Сегментация рынка туризма проводится и по размеру доходов туристов. С 

одной стороны, спрос на туризм растет за счет все большего вовлечения в него 

лиц со средним и даже сравнительно малым размером доходов. С другой 

стороны, спрос на турпродукты продолжают предъявлять лица с большим 

размером доходов. [6] 

 

 
 

Рисунок 3- Сегментация по возрастному критерию 

 

По результатам исследования 68% респондентов отнесли уровень своего 

дохода к группе от 2 до 5 минимальных размеров зарплаты. Доход 11% 

респондентов равен уровню прожиточного минимума. От 5 минимальных 

размеров зарплаты и выше имеют доход 21% респондентов. Как распределяются 
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эти сегменты по странам, среди резидентов которых проводился опрос, видно из  

рисунка 4. 

 

 
 

Рисунок4 - Сегментирование по странам и уровню дохода респондентов 
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ЭТАПЫ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Инвестиции – относительно новый для казахстанской экономики термин, 

который появился с переходом к рыночной экономике. В рамках 

централизованной плановой системы использовалось понятие "валовые 

капитальные вложения", под которыми понимались все затраты на 

воспроизводство основных фондов, включая затраты на их ремонт. 

Термин "инвестиции" (от лат. investio – одеваю) широко применяется в 

научной и публицистической литературе. В научной литературе при 

определении инвестиций существует диапазон подходов. 

Пол Самуэльсон пишет так: "Мы называем "чистым инвестированием", 

или капитал образованием, то, что представляет собой чистый прирост реального 

капитала общества (здания, оборудования, материально-производственные 

запасы). Чистое инвестирование имеет место лишь тогда, когда создается новый 

реальный капитал". 

Источником инвестиций являются сбережения. Но сбережения 

осуществляются одним хозяйствующим агентом, а инвестирование могут 

осуществлять совсем другие группы лиц или хозяйствующих субъектов. 

Поэтому группа ученых при определении понятия обращают внимание не 

столько на содержание инвестиций, сколько на их целевую направленность. Р.В. 

Бочаров под инвестициями подразумевает часть дохода, которая не может быть 

использована на потребление. Инвестиционные ресурсы трансформируются в 

конкретные объекты инвестиционной деятельности, где получается прирост 

капитальной стоимости в форме дохода или социального эффекта. 

На уровне предприятия управление инвестиционной деятельностью 

направлено на обеспечение реализации наиболее эффективных форм вложения 

капитала и включает в себя несколько этапов. 

Первый этап управления инвестициями на уровне предприятия – это 

анализ инвестиционного климата страны, который предполагает изучение 

следующих прогнозов: 

1. динамики валового внутреннего продукта, национального дохода и 

объемов производства промышленной продукции; 

2. динамики распределения национального дохода (накопление и 

потребление);  

3.  развития приватизационных процессов; 

4. государственного законодательного регулирования инвестиционной 

деятельности; развития отдельных инвестиционных рынков, особенности 

денежного и фондового. 

Второй этап – выбор конкретных направлений инвестиционной 

деятельности фирмы с учетом стратегий ее экономического и финансового 
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развития. На этом этапе фирма определяет отраслевую направленность своей 

инвестиционной деятельности, а также основные формы инвестирования на 

отдельных этапах деятельности. Отраслевая направленность инвестиционной 

деятельности предполагает изучение инвестиционной привлекательности 

отдельных отраслей экономики, что означает изучение их конъюнктуры, ди-

намики и перспектив потребностей общества в продукции этих отраслей. 

Третий этап – выбор конкретных объектов инвестирования, в результате 

которого анализируется текущее предложение на инвестиционном рынке, а 

затем отбираются отдельные реальные инвестиционные проекты и финансовые 

инструменты, которые соответствуют основным направлениям инвестиционной 

деятельности и экономической стратегии предприятия.  

Четвертый этап – обеспечение ликвидности инвестиций. В процессе 

осуществления инвестиционной деятельности предприятия должны учитывать, 

что в результате изменения инвестиционного климата по отдельным объектам 

инвестирования может значительно снизиться ожидаемая доходность. В 

результате таких изменений необходимо своевременно принимать решение о 

выходе их отдельных инвестиционных программ и реинвестировании капитала. 

Поэтому по каждому объекту инвестирования первоначально должна быть 

оценена степень ликвидности инвестиций и предпочтение должно быть отдано 

тем из них, которые имеют наибольший потенциальный уровень ликвидности.  

Пятый этап - определение необходимого объема инвестиционных ресурсов 

и поиск источников их формирования. На этом этапе прогнозируется общая 

потребность в инвестиционных ресурсах, необходимых для осуществления 

инвестиционной деятельности предприятия в запланированных направлениях. 

Исходя из потребности в инвестиционных ресурсах, определяются источники их 

формирования. Принимается решение о привлечении заёмных финансовых 

средств при недостатке собственных. 

 Шестой этап управления инвестициями – управление инвестиционными 

рисками, возникающими в процессе осуществления фирмой инвестиционной 

деятельности. На этом этапе необходимо выявить риски, с которыми мажет 

столкнуться предприятие в процессе инвестирования по всем объектам 

инвестирования, и с учетом выявленных рисков разработать мероприятия, 

направленные на минимизацию инвестиционных рисков. 

Ключевым аспектом управления инвестициями на предприятии является  

процесс планирования. Важность этого процесса заключается в том, что, 

планируя инвестиции, оно закладывает основы своей работы в будущем. Если 

хорошо спланирован и реализован проект инвестиций, то предприятие будет 

работать успешно, плохо - в будущем оно может стать банкротом. 

В общем плане можно сформулировать следующие правила, которые 

необходимо учитывать при планировании инвестиций.  

Инвестировать средства имеет смысл: 

 если предприятие получит большую выгоду, чем от хранения денег в 

банке; 

 если рентабельность инвестиций превышает темпы инфляции; 

 в наиболее рентабельные, с учётом дисконтирования, проекты; 
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 если обеспечивается наибольшая экономическая выгода с наименьшей 

степенью риска. 

Если на основе анализа пришли к выводу, что необходимо вложить 

свободные средства в развитие собственного предприятия, то в этом случае 

разрабатывается инвестиционный проект. 

Инвестиционный проект на предприятии должен быть тесно увязан с 

избранной стратегией развития предприятия на перспективу. 

Процесс реального инвестирования включает в себя ряд этапов и стадий. 

В международной практике принято различать три основных этапа этого 

процесса:  

- прединвестиционный этап, в процессе которого осуществляется выбор 

конкретного инвестиционного проекта и проводится его оценка; 

- этапинвестирования, связанный непосредственно с реализацией 

конкретного инвестиционного проекта; 

- пост инвестиционный этап – это этап эксплуатации объекта 

инвестирования. 

Прединвестиционный этап составляет основу процесса реального 

инвестирования, так как именно на этом этапе разрабатываются варианты 

альтернативных инвестиционных решений, осуществляется подготовка 

инвестиционного проекта. В свою очередь, данный этап включает в себя четыре 

стадии, выделенные в справочнике ЮНИДО (Организация ООН по проблемам 

промышленного развития): 

1) стадия поиска инвестиционных концепций; 

2) стадия предварительной подготовкиинвестиционного проекта 

3)стадия оценки технико-экономической и финансовой привлекательности 

инвестиционного проекта; 

4) стадия принятия окончательного решения по инвестиционному проекту. 

Инвестиционный проект – планируемый и осуществляемый комплекс 

мероприятий по вложению капитала в различные отрасли и сферы экономики с 

целью его увеличения. 

В зависимости от конкретного вида реального инвестирования, 

планируемого к осуществлению предприятием, формулируются требования, 

предъявляемые к разрабатываемому проекту. Для таких форм инвестирования, 

как замена оборудования или приобретение отдельных видов нематериальных 

активов, т.е. для форм инвестирования, которые не требуют больших 

финансовых вложений и финансируются только за счёт собственных средств 

предприятия, инвестиционный проект является внутренним документом. Такой 

инвестиционный проект, как правило, включает в себя сокращенный перечень 

разделов и показателей, при этом обязательно рассматриваются: 

 Цель инвестиционного проекта 

 Основные параметры проекта 

 Объём необходимых финансовых ресурсов 

 Показатели эффективности инвестиционного проекта 

 Календарный план осуществления проекта. 
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Таким образом в соответствии с рекомендациями ЮНИДО 

инвестиционный проект должен содержать следующие разделы: 

1. Краткая характеристика проекта - этот раздел является обобщающим и 

разрабатывается, как правило, в последнюю очередь, после того, как 

подготовлены все остальные разделы. Характеристика проекта включает в себя 

перечень ресурсов, в том числе финансовых, необходимых для реализации 

проекта; указание сроков реализации проекта и возврата вложенных  средств; а 

также экономическую и финансовую эффективность проекта и его социальную 

значимость. 

2. Основная идея проекта - в данном разделе рассматриваются основные 

параметры проекта. Здесь же, как правило, приводится характеристика 

инициатора инвестиционного проекта. 

3. Анализ рынка и концепция маркетинга. В этом разделе приводятся 

результаты анализа потенциала рынка, а также результаты маркетингового 

исследования. Рассматривается выбранная концепция маркетинга, которая будет 

использоваться при реализации данного инвестиционного проекта, т.е. 

фактически программа реализации продукта или услуги на рынке. 

4. Обоснование объёмов материальных ресурсов, необходимых в 

процессе реализации инвестиционного проекта. Включает в себя классификацию 

используемых видов сырья и материалов, объём потребности в них  на всех 

стадиях реализации инвестиционного проекта. Анализируется также наличие 

основного сырья в регионе осуществления проекта, разрабатывается программа 

поставок сырья и материалов, анализируются связанные с ними затраты. 

5. Характеристика технических основ организации проекта. Содержит 

производственную программу и анализ производственной мощности 

предприятия. Приводится обоснование будущей технологии, рассматривается 

парк оборудования, необходимого для её реализации 

6. Местоположение проекта. Этот раздел содержит обоснование выбора 

данного региона для реализации проекта, с анализом производственной и 

коммерческой инфраструктуры, а также раскрывает социально- экономические 

условия в регионе и инвестиционный климат. Здесь же приводится характер 

окружающей среды и возможный характер воздействия на неё при реализации 

инвестиционного проекта 

7. Организация управления. Включает в себя характеристику 

организационной структуры фирмы с обоснованием её конкретной формы и 

системы управления, существующей на предприятии. Здесь же рассматривается 

организация трудовой деятельности производственного и управленческого 

персонала, включая вопросы оплаты труда. 

8. Необходимые трудовые ресурсы. Здесь приводятся требования к 

основным категориям работающего на предприятии персонала, указывается 

система формирования персонала и возможности поиска в регионе наиболее 

важных для производства специалистов. 

9. График реализации проекта является достаточно важным разделом, так 

как здесь осуществляется обоснование отдельных стадий реализации 



157 
 
 

 

инвестиционного проекта. В этом же разделе рассматривается потребность в 

финансовых, материальных и трудовых ресурсах на каждой стадии.  

10. Заключительный раздел – характеристика финансового обеспечения 

проекта и оценка его эффективности. Этот раздел содержит оценку необходимых 

сумм инвестиций, возможных производственных затрат, а также обоснование 

способов получения инвестиционных ресурсов и расчет эффективности 

инвестиций. 

Таким образом соблюдение этапов разработки, утверждения, внедрения и 

реализации инвестиционных проектов дадут положительные результаты 

эффективности инвестиционного проекта 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Дементьев А.В. Учет капитальных вложений // Финансовая газета. 

Региональный выпуск, 2016, №17. 

2. Закариев О.З. Бухгалтерский учет и налогообложение инвестиций в 

капитальное строительство // Налоговый вестник, 2015, №8. 

3. Левин Л.Д. Распределение чистой прибыли: бухгалтерские и правовые 

аспекты // Финансовая газета, 2005, №42. 

4. Библиотека бухгалтера и предприятия №12 (209) декабрь, 2017. 

5. Шарп У., Гордон Л., Бейли Д. Инвестиции. – М.: ИНФРА - М. - 2014. - 

256 с. 

 

 

УДК  81’1’373.611 

ФЕДОСОВА С.А. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ИЗУЧЕНИЕ СТРУКТУРЫ ГАЗЕТНОГО ТЕКСТА  

КАК РЕЧЕТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ газетных текстов проводился многими лингвистами, в том числе  

И.Р. Гальпериным, Е.А.Реферовской, О.И.Москальской, Т.М. Николаевой. 

И.Р. Гальперин дает следующее определение термину текст: «Текст – 

произведение речетворческого процесса, обладающее завершенностью, 

объективированное в виде письменного документа произведение, состоящее из 

названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), 

объединенных разными типами лексической, грамматической, логической, 

стилистической связи, имеющее определенную целенаправленность и 

прагматическую установку» [1, с.79]. 

Термин «текст» обозначает два объекта лингвистики текста: текст как 

целое речевое произведение (иначе макротекст) и текст как сверхфразовое 

единство (микротекст).  

Возникают сложности в определении единиц текста (микротекста). 

Следует указать основные термины, именующие единицы  текста: 

 Cложное синтаксическое целое, 
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 компоненты целого текста, 

 прозаическая строфа, 

 фрагмент текста, 

 сверхфразовое единство, 

 сложное синтаксическое единство [2,с.12]. 

В настоящей работе единицей текста определено сверхфразовое единство, 

характеризующееся как «сложное структурное единство, состоящее более чем из 

одного самостоятельного предложения, обладающее смысловой целостностью в 

контексте связной речи и выступающее как часть завершающей коммуникации» 

[1,с.69]. 

 Исследования, проведенные одним из основоположников отечественной 

лингвистики текста И.Р. Гальпериным,  позволяют отметить, что текст относится 

к наиболее очевидным реальностям языка, а способы его интуитивного 

выделения не менее  укоренились в сознании современного человека, чем 

способы выделения и ограничения слова, и основаны они на разумном 

предложении о том, что любое завершенное и записанное вербальное сообщение 

может идентифицироваться как текст, если, конечно, и сама завершенность 

текста подсказана тем или иным формальным способом [1,с.80]. Л.А. Коробова 

отмечает, что текст представляет собой единый коммуникативный акт и 

создается соединением минимальных структурно организованных 

высказываний, которые выражают определенную сторону предмета сообщения, 

т.е. главной темы [3,с.8]. 

Анализируя исследования по проблеме текста, следует отметить основные 

категории текста (когезия – внутритекстовые связи; континуум – определенная 

последовательность фактов, событий, которые разворачиваются в пространстве 

и во времени), определить основные параметры (синтаксический –   

взаимоотношения частей текста, вербальный – конкретные предложения, 

семантический – глобальный смысл текста и смысловые части текста), описать 

основные свойства (связность и целостность), характеризовать виды 

информации, которая передается в тексте. Этими видами информации можно 

назвать следующие:  

 Содержательно-концептуальная информация об индивидуально-

авторском понимании отношений между явлениями, описанными средствами 

содержательно-фактуальной информации; 

 Содержательно-фактуальная информация о фактах, событиях, 

процессах, происходящих, происходивших и которые будут происходить в 

окружающем мире – воображаемом или действительном; 

 Содержательно-подтекстовая информация, представляющая собой 

скрытую информацию, которая извлекается из содержательно-фактуальной, 

благодаря способности языковых единиц порождать коннотативные и 

ассоциативные значения, а также благодаря способности предложений внутри 

сверхфразовых единств приращивать смыслы [4,С.3-7].  

В настоящее время, когда в языке функционирует много новых слов, текст 

не всегда в состоянии реализовать их значения своими внутренними средствами 
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и эта проблема решается вводом в ткань публикации дополнительной 

разъяснительной информации – таким образом, происходит языковая адаптация 

лексических единиц в парадигме семантизации. Газета служит своеобразным 

регулятором современных лексических процессов. Она вводит в литературный 

язык новые единицы, выводит целые группы слов из пассивного запаса в 

активный, фиксирует актуальные на сегодняшний день значения многозначных 

слов [5,с.22].   

Регулярное использование в газете новых номинаций, заимствованных 

слов, окказионализмов, жаргонизмов, диалектов, профессионализмов  приводит 

журналистов к проблеме их семантизации в связи с тем, что раскрытие 

семантики представляет собой единственное средство для скорейшей адаптации 

указанных групп слов в системе языка. Все перечисленные группы новых слов и 

значений не всегда имеют фиксации в имеющихся лексикографических 

изданиях. Кроме опыта официальной лексикографии в речевой практике 

достаточно широко распространено такое явление, как «стихийная 

лексикография», т.е. семантизация слова в контексте. В отличие от 

художественной и научной литературы, где более распространены ссылки, 

отсылки, примечания, сноски, для публицистического текста характерна 

текстовая семантизация слов и выражений, оформляемая скобками и тире.  

Семантизация на страницах современной печати параллельно решает 

несколько проблем:  

 выявляет и регистрирует новые для литературного языка слова; 

 вводит в активное употребление новые лексические единицы; 

 подготавливает материал для будущих лексикографических изданий 

[5,8]. 

При семантизации лексических единиц журналистами применяются 

разные способы толкования. Использование того или иного способа зависит от 

цели, которую ставит перед собой автор (уточнить значение слова, познакомить 

с новой единицей, придать  колорит тексту, усилить его экспрессию). Выбор 

способа толкования зависит от ряда причин: 

1. общественный уровень газеты; 

2. лингвистическая подготовленность пишущего; 

3. аудитория, на которую рассчитан материал; 

4. жанрово-стилистические особенности публикации. 

Для того, чтобы объяснить данные способы толкования 

семантизирующего контекста, рассмотрим на примере газетной лексики: 

1. С помощью эквивалента: «One Way Ticket! Билет в один конец» 

(«Экспресс К.» 15.08.01); «Поколение next (следующее)» («Экспресс К.» 

1.08.01).  Данный способ толкования применяется при переводах с одного языка 

на другой, констатирует соответствие предметов и явлений в разных языках. 

2. С помощью синонима: «Получена лицензия – разрешение на экспорт» 

(«Экспресс К.» 3.09.02). 

3. С помощью словосочетания: «Выстраивается определенный целостный 

образ (имидж) («Казахстанская правда» 21.09.01). 
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4. С помощью предложения:  «Оно является следствием повышенной 

чувствительности организма к тем или иным препаратам – аллергии» («Экспресс 

К.» 5.02.2000). 

5. С помощью текста. Например, текст озаглавлен «Кару» – не кара» 

(«Казахстанская правда» 4.02.04). Смысл данного заголовка, его углубленное 

осмысление раскрывается семантизирующим контекстом. В этой статье 

говорится о завершении оперативно-профилактического мероприятия «Кару», 

проводившегося Министерством Внутренних дел.     

Кроме основных содержательных компонентов, представленных 

композиционно-речевыми формами и состоящими из них функционально-

тематическими блоками, в структуре газетного текста можно выделить более 

сложные структурные компоненты его тематической организации. Любой 

газетный текст, как указано выше, представляет собой четырехчастную 

структуру, включающую такие обязательные стуктурно-композиционные 

категории, как заголовок, вводная часть, основная часть и заключение. Из 

данных компонентов первые два – заголовок и вводная часть – несут на себе 

важнейшую коммуникативную нагрузку. На основе тесной логико-смысловой 

связи заголовок и вводная часть могут рассматриваться как единый 

интродуктивный блок. Возможно, выделить три типа интродуктивных блоков:  

1. номинативно-хронотопический; 

2. проблемопостановочный; 

3. контактоустанавливающий. 

Начало газетного текста имеет весомую информативную ценность в 

процессе передачи сообщения. Информационная структура представляется в 

тексте в виде лексических, синтаксических и фонетических 

противопоставлений. Лексический уровень находится в инвариантном 

отношении к синтаксическому, т.е. одно и то же лексическое значение 

передается различными синтаксическими конструкциями. В свою очередь 

синтаксический уровень, является инвариантом по отношению к фонетическому. 

В данном случае одна и та же синтаксическая конструкция может по-разному 

выражаться фонетически. Различные варианты фонетического оформления 

синтаксической конструкции могут менять ее семантическое или 

грамматическое содержание [6,с.52].  

Говоря о внутренней структуре текста, можно выделить несколько 

основных уровней: 

1.денотативный;  

2.логический; 

3.символический. 

В процессе общения объект текста получает денотативный смысл, который 

отличается от языкового значения динамичностью, приращением значения.   

Рассмотрим особенности газетного текста, связанные с его структурой, 

влиянием авторского стиля, восприятием текста. 

В тексте можно выделить три особенности: концепт – смысл – текст, 

реально выраженные через две стороны – содержание и форму.  
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Задачи «формирования» текста делятся на три группы в зависимости от 

степени неопределенности ситуации:  

Задача синтеза текста – определение концептуального представления 

текста, стратегии его формирования.  

Данные задачи соответствуют ситуации с минимальной степенью 

определенности, когда существует некая общественная или личная потребность, 

а с чем она связана, как, каким способом их удовлетворить – неизвестно. 

Задача частичного синтеза – определение смыслового содержания 

будущего текста, тактических вариантов его формирования. В данных задачах 

направление, в котором требуется изменить ситуацию, определено, однако 

неизвестен механизм реализации. 

Задача анализа – фактическое «формирование», написание текста; 

реализация оперативных мероприятий. Это наиболее конкретные задачи. 

В ходе анализа концептуальных представлений и стратегии текста, а также 

с учетом описанных трех групп, В.В. Богуславской представлена следующая  

схема на рисунке 1  [6,с.97]: 
 

 
 

Прагматическая установка текста (обучение, информирование, 

инструктирование, декларирование) исходит из самого текста – его назначения, 

вида, жанра. Это и определяет форму текста, отбор материала, общую 

стилистику. Автор как конкретный субъект, подчиняясь общим правилам 

построения текста данной направленности, вносит свои, личностные коррективы 

в построение текста и осуществляет свою, авторскую прагматическую 

установку. Проявление личностных особенностей стиля автора также создает 

качественные признаки разновидностей текста. В нехудожественных текстах 

нейтральные речевые средства могут оказаться экспрессивными, если они 

способны повысить аргументированность высказанного положения, 

подчеркнуть логичность вывода, убедительность рассуждения. Создавая текст, 

автор пытается не только информировать читателя о социально значимых 

событиях, фактах и явлениях, но и дает свою оценку происходящему. Таким 

образом, важным является то, что одновременная ориентация на 

информативность и оценочность свойственна всем типам периодической печати. 

«Уже исходный пропагандистский шаг, отбора материала для сообщения – есть 

оценка». «Оценка – может быть, и не дана, но она присутствует всегда по 
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контрасту с другими оценками и составляет значащий нуль оценки». В качестве 

оснований для социальной оценки адресата могут выступать различные 

составляющие события в целом, начиная от самого события и заканчивая 

конкретными обстоятельствами (место, условия, время, причина, результат), а 

также участниками событий. Tочная квалификация события путем введения в 

текст слова-квалификатора или составляющих фрейма события, по которому оно 

легко квалифицируется адресатом, соотнесение описываемого события с 

социальным его стереотипом, закрепленным в сознании, грамматико-

синтаксический способ, связанный с употреблением языковых форм и 

определенным построением фразы. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОГО  

МЕНЕДЖМЕНТА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Содержание системы информационного обеспечения финансового 

менеджмента определяется отраслевыми особенностями деятельности 

предприятия, его организационно-правовой формой, масштабом и степенью 

диверсификации финансовой деятельности и рядом других условий. 

Конкретные показатели этой системы формируются за счет внешних и 

внутренних источников, которые можно разделить на следующие группы: 

1. Показатели, характеризующие общеэкономическое развитие страны 

(используются при принятии стратегических решений в области финансовой 

деятельности). 
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2. Показатели, характеризующие конъюнктуру финансового рынка 

(используются при формировании портфеля финансовых инвестиций, 

осуществлении краткосрочных вложений). 

3. Показатели, характеризующие деятельность конкурентов и 

контрагентов (используются при принятии оперативных управленческих 

решений). 

4. Нормативно-регулирующие показатели. 

5. Показатели, характеризующие результаты финансовой деятельности 

предприятия (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках). 

6. Нормативно-плановые показатели.[1] 

Информационная система (или система информационного обеспечения) 

финансового менеджмента представляет собой процесс непрерывного 

целенаправленного подбора соответствующих информативных показателей, 

необходимых для осуществления анализа, планирования и подготовки 

эффективных оперативных управленческих решений по всем аспектам 

финансовой деятельности предприятия. Информационная система финансового 

менеджмента призвана обеспечивать необходимой информацией не только 

управленческий персонал и собственников самого предприятия, но и 

удовлетворять интересы широкого круга внешних ее пользователей. 

Характеризуя состав пользователей информации, входящей в 

информационную систему финансового менеджмента, следует отметить, что 

круг интересов внешних и внутренних потребителей этой информации 

существенно различается. 

Внешние пользователи используют лишь ту часть информации, которая 

характеризует результаты финансовой деятельности предприятия и его 

финансовое состояние. Подавляющая часть этой информации содержится в 

официальной финансовой отчетности, представляемой предприятием. 

Внутренние пользователи наряду с вышеперечисленной, используют 

значительный объем информации о финансовой деятельности предприятия, 

представляющей коммерческую тайну. Кроме того, внутренние пользователи 

используют значительный круг финансовых показателей, формируемых из 

внешних источников, которые также входят в информационную систему 

финансового менеджмента Высокая роль финансовой информации в подготовке 

и принятии эффективных управленческих решений предъявляет соответственно 

высокие требования к ее качеству при формировании информационной системы 

финансового менеджмента. [2] 

Так, к информации, включаемой в эту систему, предъявляются следующие 

основные требования. Значимость, которая определяет насколько привлекаемая 

информация влияет на результаты принимаемых финансовых решений, в первую 

очередь, в процессе формирования финансовой стратегии предприятия, 

разработки целенаправленной политики по отдельным аспектам финансовой 

деятельности, подготовки текущих и оперативных финансовых планов. Полнота, 

которая характеризует завершенность круга информативных показателей, 

необходимых для проведения анализа, планирования и принятия оперативных 

управленческих решений по всем аспектам финансовой деятельности 
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предприятия.Достоверность, которая определяет насколько формируемая 

информация адекватно отражает реальное состояние и результаты финансовой 

деятельности, правдиво характеризует внешнюю финансовую среду, нейтральна 

по отношению ко всем категориям потенциальных пользователей и проверяема. 

Своевременность, которая характеризует соответствие формируемой 

информации потребности в ней по периоду ее использования. 

Понятность, которая определяется простотой ее построения, 

соответствием определенным стандартам представления и доступностью 

понимания (а соответственно и адекватного ее толкования) теми категориями 

пользователей, для которых она предназначается.[3] 

Релевантность (или избирательность), определяющая достаточно высокую 

степень используемости формируемой информации в процессе управления 

финансовой деятельностью предприятия. Эффективность, которая 

применительно к формированию информационной системы финансового 

менеджмента означает, что затраты по привлечению определенных 

информативных показателей не должны превышать эффект, получаемый в 

результате их использования при подготовке и реализации соответствующих 

управленческих решений. Содержание системы информационного обеспечения 

финансового менеджмента, ее широта и глубина определяются отраслевыми 

особенностями деятельности предприятий, их организационно-правовой 

формой функционирования, объемом и степенью диверсификации финансовой 

деятельности и рядом других условий. Конкретные показатели этой системы 

формируются за счет как внешних (находящихся вне предприятия), так и 

внутренних источников информации.  

В разрезе каждой из групп этих источников вся совокупность показателей, 

включаемых в информационную систему финансового менеджмента, 

предварительно классифицируется.Система показателей информационного 

обеспечения финансового менеджмента, формируемых из внешних источников, 

делится на четыре основные группы. Формирование системы показателей этой 

группы основывается на публикуемых данных государственной статистики. 

Показатели, входящие в состав первой группы, подразделяются на два блока:В 

первом блоке «Показатели макроэкономического развития» - содержатся 

следующие основные информативные показатели, используемые в процессе 

управления финансами предприятия: а) темп роста внутреннего валового 

продукта и национального дохода; б) объем эмиссии денег в рассматриваемом 

периоде; в) денежные доходы населения; г) вклады населения в банках; д) индекс 

инфляции; е) учетная ставка центрального банка.[5] 

Во втором блоке - «Показатели отраслевого развития» - содержатся 

следующие основные информативные показатели по отрасли, к которой 

принадлежит предприятие:  

а) объем произведенной (реализованной) продукции, его динамика;  

б) общая стоимость активов предприятий, в том числе оборотных;  

в) сумма собственного капитала предприятий;  

г) сумма балансовой прибыли предприятий, в том числе по основной 

(операционной) деятельности;  
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д) ставка налогообложения прибыли по основной деятельности; 

е) ставки налога на добавленную стоимость и акцизного сбора на 

продукцию, выпускаемую предприятиями отрасли;  

ж) индекс цен на продукцию отрасли в рассматриваемом периоде. 

Показатели, характеризующие конъюнктуру финансового рынка. Система 

нормативных показателей этой группы служит для принятия управленческих 

решений в области формирования портфеля долгосрочных финансовых 

инвестиций, осуществления краткосрочных финансовых вложений и некоторых 

других аспектов финансового менеджмента. Формирование системы 

показателей этой группы основывается на публикациях периодических 

коммерческих изданий, фондовой и валютной биржи, а также на 

соответствующих электронных источниках информации. 

Показатели, входящие в состав второй группы, подразделяются на два 

блока. 

В первом блоке - «Показатели, характеризующие конъюнктуру рынка 

фондовых инструментов» - содержатся следующие основные информативные 

данные: а) виды основных фондовых инструментов (акций, облигаций, 

деривативов и т.п.), обращающихся на биржевом и внебиржевом фондовом 

рынке; б) котируемые цены предложения и спроса основных видов фондовых 

инструментов; в) объемы и цены сделок по основным видам фондовых 

инструментов; г) сводный индекс динамики цен на фондовом рынке. 

Во втором блоке – «Показатели, характеризующие конъюнктуру рынка 

денежных инструментов» – содержатся следующие основные информативные 

данные:  

а)кредитная ставка отдельных коммерческих банков, дифференцированная 

по срокам предоставления финансового кредита;  

б)депозитная ставка отдельных коммерческих банков, 

дифференцированная по вкладам до востребования и срочным вкладам;  

в)официальный курс отдельных валют, которыми оперирует предприятие 

в процессе внешнеэкономической деятельности;  

г) курс покупки – продажи аналогичных видов валют, установленный 

коммерческими банками. 

Показатели, характеризующие деятельность контрагентов и конкурентов. 

Система информативных показателей этой группы используется в основном для 

принятия оперативных управленческих решений по отдельным аспектам 

формирования и использования финансовых ресурсов. Эти показатели 

формируются обычно в разрезе следующих блоков: «Банки»; «Страховые 

компании»; «Поставщики продукции»; «Покупатели продукции»; 

«Конкуренты». [6] 

Система этих показателей учитывается в процессе подготовки финансовых 

решений, связанных с особенностями государственного регулирования 

финансовой деятельности предприятий. Эти показатели формируются, как 

правило, в разрезе двух блоков: «Нормативно-регулирующие показатели по 

различным аспектам финансовой деятельности предприятия» и «Нормативно-
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регулирующие показатели по вопросам функционирования отдельных сегментов 

финансового рынка». 

Источником формирования показателей этой группы являются 

нормативно-правовые акты, принимаемые различными органами 

государственного управления. Система показателей информационного 

обеспечения финансового менеджмента, формируемых из внутренних 

источников, делится на три группы. Система информативных показателей 

широко используется как внешними, так и внутренними пользователями. Она 

применяется в процессе финансового анализа, планирования, разработки 

финансовой стратегии и политики по основным аспектам финансовой 

деятельности, дает наиболее агрегированное представление о результатах 

финансовой деятельности предприятия. Формирование системы показателей 

этой группы основывается на данных финансового учета предприятия. В то же 

время, информационная база, формируемая на основе финансового учета, имеет 

и определенные недостатки, основными из которых являются: отражение 

информативных показателей лишь по предприятию в целом (что не позволяет 

использовать ее при принятии.Показатели, входящие в состав этой группы, 

подразделяются натри основных блока.В первом блоке содержатся показатели, 

отражаемые в «Балансе предприятия». Этот баланс содержит два основных 

раздела – «Актив» и «Пассив».  

В основе актива баланса отражаются показатели следующих трех разделов:  

1) основные средства и другие внеоборотные активы;  

2) запасы и затраты;  

3) денежные средства, расчеты и другие активы. 

Второй и третий разделы актива баланса позволяют получить 

представление об общей сумме оборотных активов, используемых 

предприятием. 

В составе пассива баланса отражаются показатели следующих трех 

разделов: 1) источники собственных и приравненных к ним средств;  

2) долгосрочные пассивы;  

3) расчеты и другие пассивы.  

Второй и третий разделы пассива баланса позволяют получить 

представление об общей сумме заемного капитала, используемого 

предприятием.  

В составе пассива баланса отражаются также показатели суммы прибыли, 

полученной в отчетном периоде (с ее разделением на нераспределенную и 

использованную) и суммы нераспределенной прибыли прошлыхлет.Система 

информативных показателей этой группы служит основой проведения анализа и 

прогнозирования условий внешней финансовой среды функционирования 

предприятия при принятии стратегических решений в области финансовой 

деятельности (стратегии развития его активов и капитала, осуществления 

инвестиционной деятельности, формирования системы перспективных целевых 

показателей финансового менеджмента). 
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ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

СЛЕНГОВЫЕ ЕДИНИЦЫ КАК МЕХАНИЗМ ОТРАЖЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА 

 

Современная наука о языке обратила свои взоры в сторону 

социолингвистических исследований, так как в связи с интеграцией наук в наши 

дни ученых все более интересует вопрос о взаимодействии языка и общества. 

Социальную картину с лингвистической точки зрения как нельзя лучше 

иллюстрируют  современные социальные диалекты.  

В настоящее время наблюдается постоянное  пополнение современного 

русского молодёжного сленга новыми единицами. Большое влияние в данном 

случае оказывает как процесс иноязычных заимствований, так и тенденция к 

демократизации русского языка, которая проявляется в активном использовании 

единиц субстандартной лексики в сферах литературного языка.  

Интерес представляют способы отражения новых реалий современной 

действительности посредством сленговых единиц, а также исследование степени 

их значимости для представителя молодежной среды как показатель его системы 

ценностей. 

Любое современное общество внутренне неоднородно по своему 

социальному составу. В нём можно выделить отдельные группы людей – по 

полу, возрасту, территории проживания, уровню образования, общественному 

положению, профессии и т.д. Каждая из социальных групп имеет свои языковые 

особенности. Именно они отражаютсвязь между языком и обществом, которая 
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проявляется в социальной дифференциации языка. По мнению В.М. 

Жирмундского, главными задачами изучения социальной дифференциации 

языка является изучение социальной обусловленности развития языка.  

Исследование языкового распределения внутри социального или 

географического ареала обычно описывается в терминах языковых обществ 

(коллективов) [1,с.42]. 

«Языковое общество» (или «языковой ареал») - социальная группа, 

единство которой поддерживается частотой различных типов социального 

взаимодействия и которая отграничена от окружающих областей слабостью 

своих связей с ними. В зависимости от уровня абстракции, которого мы хотим 

достичь, языковые общества могут состоять из небольших групп, члены которых 

связаны личными контактами. 

Социальное общение внутри языкового общества может рассматриваться 

в терминах функциональных ролей (по Наделю) [1,с.31]. По определению С.Ф. 

Наделя, функциональная роль – это «образ действий, предписанный индивиду 

внутри общества» и характеризующийся «некоторыми доступными для 

восприятия «атрибутами», состоящими из «диакритик», которые проявляются в 

таких типах ролевого поведения как платье, этикет, жесты и предположительно 

речевое поведение; с другой стороны, она характеризуется названиями ролей 

типа священник, отец, учитель, в которых содержится предварительная 

информация о характере ожидаемого ролевого поведения» [1, с.187]. 

Совокупность свойственных данному обществу ролей может быть названа 

его «матрицей общения» (Дж. Гамперц). При этом каждая роль, по мнению 

исследователей, характеризуется речевой спецификой, то есть «имеет в качестве 

языковой диакритики некий код или субкод, который является нормой ролевого 

поведения» [1, с.188]. То есть каждая роль состоит из ожиданий относительно 

поведения классов индивидов («исполнителей» - «actors»). Эти «поведенческие 

ожидания, формирующие данную социальную роль», являются ее атрибутами [1, 

с.384]. 

Сленговое слово, выступая как семантически мотивированная единица, 

проецирует реальные отношения между предметами. Оно содержит в себе 

информацию о том, как был понят (осмыслен) обозначаемый объект или с каким 

реальным объектом его сравнивали или ассоциировали. 

Это свойство семантики дает возможность языковым единицам, 

формирующим языковой вариант «ролевой матрицы» молодежного общества, 

отразить специфику атрибутов, составляющих внутреннюю структуру 

социальной роли, а также ее внешнюю дистрибуцию, определяемую в первую 

очередь ее отношением к другим социальным ролям, то есть возможностям их 

сочетаемости (личности вовлекаются в определенный комплекс ролевых 

отношений «в силу того, что они имеют определенный социальный статус» [1,  

с.385]). 

Сленг – это язык, используемый некоторыми социальными и 

профессиональными группами для соответствующих специальных целей. Его 

социальная функция состоит, по-видимому, в том, чтобы поддерживать 

групповую исключительность. Он обнаруживают кодификацию в той мере, в 
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какой правильное произношение и грамматика являются средством 

идентификации членов данной группы, однако его набор, как правило, 

ограничен. 

Социальные роли, являющиеся типичными для данного общества, 

усваиваются человеком в процессе его социализации.  

Представления о типичном исполнении той или иной роли складываются 

в определенные стереотипы, которые являются неотъемлемым компонентом  

ролевого поведения. 

Таким образом, роль – форма общественного поведения человека, 

обусловленная его положением в определенной социальной группе (в семье, в 

производственной, учебной сфере, и т.д.). 

В свете сказанного необходимо было бы показать, как членится с помощью 

выделения и последующего именования окружающая нас действительность, на 

каких принципах основывается такое членение при условии, что в акте 

наречения имя приобретает форму сленгового наименования. Другими словами, 

с обозначением каких именно объектов в природе и обществе связана сленговая 

лексика и как она, в свою очередь, отражает мир. 

В русском литературном языке, как и в любом другом, важную роль 

играют различные наименования с предметным значением (они отражают 

окружающий мир, как конкретный, так и отвлеченный, являются обозначением 

и наименованием целых классов лиц имен, областей живой природы и 

артефактов). В социальных диалектах, как и в литературном языке, имеет место 

быть данный класс слов, но уже, что примечательно, с привнесенными 

изменениями, личностно-ориентированными оценками и эмоциональной 

коннотацией. 

В результате анализа практического материала нами были выявлены 3 

основные семантические сферы сленговых наименований с предметным 

значением: 

1. Имена лица (в эту группу входят различные номинации, 

обозначающие лицо (человека) по гендерному, национальному, 

профессиональному признаку, социальному статусу, и т.д.) 

В процессе анализа словаря Т.Г.Никитиной «Так говорит молодежь» [2] 

вся социально-ориентированная лексика со значением лица была распределена 

нами на следующие группы: 

-наименование лиц по национальной принадлежности: джапан – японец 

(Стоит передо мной такой симпатичный джапан лет пятидесяти); аллора -  

итальянец (Так говорят на Арбате: аллора – итальянец); джордж–грузин 

(Приходили джорджи с найфами). 

-наименования лиц по гендерному признаку: бикса - девушка (А это что за 

бикса с апельсином?), жаба (девушка); 

-наименование лиц по социальному положению: состоятельный человек -

богатенький Буратино, затаренный, крутой; малообеспеченный - ноль, пустой. 

-наименование лиц по семейно- родственным связям: бантики - 

послушные дети; батинок– отец (Опять батинок в моих ботинках хиппует; Мой 
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батинок вернулся с загранки); батон то же, что батинок (Мой батон такое 

сегодня сказанул! В ваш словарь покатит). 

- наименование лиц по роду занятий: А) музыкальная сфера: пиликало 

(музыкант); басюк (бас- гитарист); металлург (любитель тяжелого рока); 

В) армия: зеленый (солдат до присяги); дембель (демобилизованный); 

С) школа: тичер (учитель);  

D) студенчество: быкан (декан), абитура (абитуриент); 

E) Уголовная лексика: петух (пассивный гомосексуалист); пахан (лидер); 

F) Криминальные структуры: иван, автор, авторитет (главарь какой- 

либо преступной группировки); 

G) Лексика представителей какой-либо молодежной субкультуры: цекля 

(начинающий байкер); системник (принадлежащий к системе хиппи); 

йоганутый (приверженец учения йоги); 

H) Лексика пользователей ПК: геймер (человек, играющий в 

компьютерные игры); 

I) Лексика секс меньшинств: лесба (лесбиянка), голубарь (гомосексуалист); 

-наименование лиц по территориальному признаку: плуг (житель деревни), 

кантрушник (житель деревни). 

Возникновение сленговых наименований лиц обусловлено, на наш взгляд, 

необходимостью обозначения существовавших в обществе молодежи 

постоянных или временных характеристик человека, рассматриваемых нами в 

контексте теории социальных ролей. 

Социальным ролям, получившим языковое обозначение в молодежном 

коллективе, соответствуют социально-культурные стереотипы поведения, 

принятые в качестве нормативных всеми членами данного социума. 

Семантическое описание функциональных ролей, а также их атрибутов, 

составляющих социально-ролевую матрицу данного коллектива, должно дать 

достаточно полную информацию о социальной структуре этого социума, а также 

о дифференциации социально обусловленных коннотаций в сознании молодежи, 

выраженных в определенных языковых стереотипах. 

Необходимо заметить, что большую часть жаргонизмов, относящихся к 

семантической сфере «Человек», составляют лексемы глагольного действия 

(чикнуться- сфотографироваться, накачаться- напиться пьяным, отметелить- 

избить кого-либо, забодяжить- заварить чай). Чаще всего это понятия, 

характеризующие человека по динамическому проявлению в конкретной 

ситуации. Для языкового сознания носителя сленга чрезвычайно важным 

является то, как человек действует в жизни, как он ведёт себя в соответствии с 

принятыми в обществе нормами, т.е. в сознании носителя социального диалекта 

доминирует  тип «активной» личности. 

2. Наименования артефактов (от лат. artefactum искусственно 

сделанное) - предмет, изготовленный, сделанный человеком. Относительно 

языкового материала словаря, все встречающиеся в нем артефакты можно 

разделить на следующие группы: 

- Здания, жилые постройки: бунгало (в деревне), фазенда, хауз, хам (дом); 

база, будка, пещера, флэт, флэтуха, флэтяра, хавира, хаза (квартира). 
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-Элементы одежды, аксессуары: еврейка (шапка репера), джины (брюки из 

джинсовой ткани); 

-Средства передвижения: пончик (плохой автомобиль), сарай 

(троллейбус), бумер (автомобиль марки BMV); 

-Предметы быта: весло (ложка), жига (зажигалка), телик, ящик (телевизор) 

Как уже указывалось ранее, функциональная роль – это «образ действий, 

предписанный индивиду внутри общества» и характеризующийся «некоторыми 

доступными для восприятия «атрибутами», состоящими из «диакритик», 

которые проявляются в таких типах ролевого поведения как платье, этикет, 

жесты и предположительно речевое поведение.  

Предметный характер значения артефактов, в процессе актуализации в 

речи их функциональных характеристик, репрезентирует информацию о 

действиях, поведении, характеризующих свойствах лица, что формирует 

атрибуты социальных ролей. Данные атрибуты, являясь необходимым 

элементом коллективного когнитивного пространства, представляют собой 

«социумную константную пресуппозицию» [3, с.83] или, иначе, «упорядоченное 

множество поведенческих ожиданий». 

3. Натурфакты – имена естественных родов, как их именуют исследователи 

в работах по лексической семантике. Натурфакты представляют собой имена, 

характеризующие такие семантические сферы, как растительный мир, животный 

мир, ландшафт, небо и небесные тела. 

Их группа оказалась незначительной по объему, лексемы из данной 

классификации закрепленны за определенными социальными группами и имеют 

непосредственное отношение к общению внутри них. Имена натурфактов, 

представленные в словаре, характеризуют семантические сферы «растительный 

мир» и «животный мир»: 

- насекомые: машка, мустанг, шаршики (вошь/вши) - встречается в 

основном в армейской лексике; стасик (таракан). 

 -некоторые растения: балда, масть, дурман, пых, пыхалово, трава, 

травка, солома (марихуана). 

Немногочисленность данной группы наименований может быть 

обусловлена следующими причинами: в последнее десятилетие ХХ века, как уже 

было отмечено ранее, волна зарубежных новшеств, веяний, политических 

событий «захлестнули» общество. Все внимание людей было обращено по 

преимуществу к данным сферам жизни. Многие другие сферы, в частности мир 

природы, оказались по большей части не только невостребованными, но, 

зачастую, выброшенными из области общественных интересов. 

Необходимо заметить, что натурфакты только тогда становятся 

атрибутами социальных ролей, когда они имеют конкретную функциональную 

направленность. К примеру, появление натурфактов «солома, травка, дурман» 

обусловлено социальными факторами, в частности изготовлением наркотиков и 

существованием в обществе такого явления, как наркомания. Внимание людей 

акцентируется, с одной стороны, на ценностях прагматического характера 

(лексически маркируется прежде всего утилитарность объекта, так как мир 

ценностей для человека – это, в основном, мир его практической деятельности), 
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а с другой – на антиценностях, т.е. явлениях, воспринимаемых человеком как 

отрицательные (например, наркомания).  

Таким образом, в самом общем виде социально-коммуникативная система 

молодежного языкового коллектива может быть представлена в виде модели 

социально-функционального распределения и иерархии социальных ролей, 

сосуществующих и взаимодействующих «в пределах данного культурного 

ареала» [3, с. 85], а также социальных установок, которых придерживаются в 

отношении данных ролей члены соответствующего речевого коллектива. 

В центре ролевой матрицы рассматривается языковая личность носителя 

молодежного сленга. Сленговая лексика, являясь языковым средством 

выражения социально-групповой принадлежности человека, позволяет 

репрезентировать информацию о способе существования лица в рамках социума.  
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УДК 588.12.4 

ШОЛПАНБАЕВА К.Ж., КАРНАКБАЕВА Ш., НУРБОПА Ш. 
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СТАТЬИ ЗАТРАТ ДЛЯ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ  

ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Перечень статей калькуляции, их состав и методы распределения по видам 

продукции, работ, услуг определяются отраслевыми методическими 

рекомендациями по вопросам планирования, учета и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) с учетом характера и структуры 

производства. В качестве типовой группировки применяется следующая 

номенклатура, статей калькуляции:[1] 

1) статья «затраты на сырье» отражают стоимость материалов, которые 

входят в состав вырабатываемой продукции, образуя ее основу, или являются 

необходимым компонентом при производстве продукции; 

2)затраты на сырье планируются на основе плановой загрузки 

производственных мощностей и цены на сырье, определенной контрактом. 

Затраты на сырье могут меняться только в случае не обеспечения утвержденных 

плановых поставок сырья. В этом случае план должен быть пересчитан на 

ассортимент поставки. 

Сырье подразделяется на несколько видов: 
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– сырье покупное; 

– сырье горно-обогатительных комплексов; 

– полуфабрикаты собственного производства. 

1) Основные затраты по цеху: 

–  нормируемые материалы на технологические цели; 

– топливо на технологические цели; 

– энергия всех видов на технологические цели; расходы на оплату труда 

персонала подразделения; 

– расходы на ремонт и содержание основных средств; 

– прочие производственные расходы включающие в себя услуги 

собственных цехов, затраты на охрану труда, услуги сторонних организаций не 

связанных с ремонтами, затраты на отопление и освещение подразделений; 

– административные расходы  включающие в себя расходы по заработной 

плате управленческого персонала, налоги; 

– затраты по погрузке и транспортировке готовой продукции. 

2) Статья «нормируемые материалы» учитывают стоимость покупных 

материалов (реагентов), используемых для обеспечения технологического 

процесса. 

Затраты на материалы планируются на основании норм. 

Основой для планирования является совокупность норм и нормативов. 

Экономическая норма - это максимально допустимая величина 

(установленная мера, количество) расхода конкретных ресурсов на производство 

единицы продукции. [2] 

Все нормы, исходя из характера участия конкретного материала и ТЭР в 

производственном процессе, подразделяются на 3 вида: 

– нормы технологические. Устанавливаются на, те материалы и ТЭР, 

расход которых зависит от объема переработанного продукта или выполненной 

работы; 

– нормы на материалы на техобслуживание и ремонт оборудования. 

Устанавливаются на единицу оборудования; 

– нормы на единицу времени. Устанавливаются на, те материалы, расход 

которых не зависит напрямую от объема переработанного продукта или 

выполненной работы, а также количества установленного оборудования 

(например, электроэнергия на откачку воды в шахте или на вентиляцию, 

освещение помещений, материалы на охрану труда и др.). 

Нормы должны учитывать физико-химическое состояние исходных 

продуктов, содержание в продуктах полезного или вредного вещества, 

физическое состояние основных фондов, участвующих в данном виде работ или 

технологическом процессе. 

Плановый расход по материалам формируется на основании 

утвержденных норм до начала планируемого месяца и является основанием для 

составления лимитно - заборных карт. 

При необходимости (в рамках утвержденного бюджета) можно 

производить замену одного материала другим (например, характеристики 

предлагаемого материала заменителя лучше, чем характеристики материала, 



174 
 
 

 

принятого в плане и приобретаемого соответственно управлением материально-

технического снабжения). [3] 

3) Статья «топливо на технологические цели» и «энергия на 

технологические цели» учитывают стоимость топлива, покупной и 

вырабатываемой самим предприятием энергии всех видов (электрической, 

тепловой, сжатого воздуха, кислорода) расходуемой на производственные 

нужды. Здесь учитываются также затраты на трансформацию и передачу энергии 

до мест потребления. 

4) Статья «расходы на оплату труда» отражает затраты на оплату  труда 

персонала, выполняющего функции внутри подразделения  и не занятого 

организацией и управлением предприятия в целом. Расходы на оплату 

персонала, занятого управлением предприятием в целом, учитываются в 

административных расходах и в общих и административных расходах 

комплекса: 

а) плановый ФЗП промышленного комплекса, установленный на текущий 

период, не подлежит изменению, кроме следующих случаев: 

– изменения  объемов  продукции  комплекса  более  чем  на  5%; 

– принятия решения Президентом Компании об изменении заработной  

платы  персонала  Компании  или  отдельных  подразделений/профессий; 

– передачи подразделений  комплекса во вновь образованные или 

существующие  дочерние  или  сторонние  организации. 

б) плановый ФЗП  текущего года с учетом возможных изменений в течение 

года является  базовым  при  формировании  ФЗП  будущего  года. 

5) Статья «расходы на ремонт и содержание основных средств» отражает 

затраты связанные непосредственно с ремонтом основного технологического 

оборудование, которое включает в себя услуги сторонних организаций и 

материалы используемые в ремонте собственными силами. Заработная плата 

ремонтных рабочих и рабочих связанных на техобслуживании, включая 

сопутствующие налоги. 

Ремонты, текущее техническое обслуживание включаются в план в 

соответствии с общей суммой средств, определенных в годовых титульных 

списках, включающие работы сторонними подрядными организациями и 

собственными силами подразделений. 

Плановые затраты на услуги сторонних организаций формируются строго 

на основании заключенных договоров в соответствии с плановым объемом и 

перечнем работ. 

6) Статья «прочие расходы подразделения» учитывают затраты по 

обслуживанию производства, неучтенные ни в одной из вышеуказанных статей 

затрат, в частности, затраты по внутризаводскому перемещению грузов, охране 

труда и технике безопасности в цехах, услуги сторонних организаций по 

дезинфекции, «Техбытсервис» и так далее. 

7) Статья «расходы по погрузке и транспортировке готовой продукции» 

включают затраты связанные с реализацией продукции: 

– расходы на  упаковку изделий на складах готовой продукции; 

– расходы на доставку продукции до станции назначения; 
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– комиссионные, таможенные и прочие сборы; 

– железнодорожные тарифы по Республике Казахстан и Российской 

Федерации; 

– портовые расходы; 

– обязательное страхование груза, охрана груза и так далее, все что 

связано при заключении контракта с покупателем готовой продукции. 

8) Кроме вышеперечисленных статей существует статья «Общие и 

административные расходы комплекса» которая включает в себя затраты на 

нужды управления, не связанные непосредственно с производственным 

процессом: 

– оплата труда административно- управленческого персонала; 

– суммы налогов и сборов (земельный, на имущество, НДС, на 

транспортные средства, плата за загрязнение окружающей среды, прочие налоги 

и сборы); 

– расходы на командировки; 

– расходы, связанные с научными исследованиями и опытно-

конструкторскими разработками; 

– расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

– представительские расходы; 

– расходы на канцелярские товары, почтовые, телефонные, телеграфные и 

другие подобные услуги; 

– социальные расходы, связанные с лечением трудящихся (лечение 

профессиональных заболеваний, травм, связанных с производством) 

материальная помощь работающим (оплата санаторно-курортного лечения, 

возмещение стоимости путевок в пионерские лагеря, прочие социальные 

расходы; 

– расходы по возмещению ущерба здоровью, связанные с 

производством.[4] 

Таким образом, экономические элементы затрат и калькуляционные статьи 

расходов существенно отличаются по своему содержанию. В то время как в 

одном экономическом элементе собран весь объем данного вида затрат, эти 

затраты в зависимости от их назначения и роли в производстве продукции 

отражаются в различных статьях калькуляции.  

Так, расходы на электроэнергию, учитываемые по элементу затрат 

«материальные затраты» рассредоточены по следующим статьям калькуляции: 

«энергия на технологические цели», «расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования», «общепроизводственные расходы», «общехозяйственные 

расходы». Также относится к элементу «заработная плата », которая также 

рассредоточена по нескольким статьям калькуляции и т.п. 

По способам включения в себестоимость отдельных видов продукции 

затраты подразделяются [5]: 

– прямые затраты - это расходы, связанные с производством отдельных 

видов продукции (на сырье, основные материалы, основная заработная плата 

производственных рабочих и т.п.), которые могут быть прямо и непосредственно 

включены в их себестоимость. 
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– косвенные затраты не могут быть отнесены к выпуску определенного 

изделия, так как они связаны с работой цеха или предприятия в целом. Они 

распределяются между различными изделиями пропорционально тому или 

другому условному измерителю, например, заработной плате основных 

производственных рабочих;[6] 

1) По отношению к объему производства делятся: 

– постоянные затраты не зависят от динамики объема производства и 

продажи продукции. Одна их часть связана с производственной мощностью 

предприятия (амортизация, арендная плата, заработная плата 

управленческого персонала на повременной оплате и общехозяйственные 

расходы), другая - с управлением и организацией производства и сбыта 

продукции (затраты на исследовательские работы, рекламу, на повышение 

квалификации работников и т.д.). Можно также выделить индивидуальные 

постоянные затраты для каждого вида продукции и общие для предприятия в 

целом; 

– переменные затраты изменяются вместе с уровнем объема 

производства (или деловой активности) компании. По мере ее повышения 

растут и переменные затраты, и наоборот (например, заработная плата 

производственных рабочих, изготавливающих определенный вид продукции, 

относится к переменным затратам, и повышение производства данного вида 

продукции автоматически означает пропорциональный рост основной 

заработной платы на выпуск); 

Например, если экономическая деятельность предприятия расширяется, 

то на определенном этапе может возникнуть необходимость в 

дополнительных складских помещениях для хранения его продукции, которые, в 

свою очередь, вызовут увеличение расходов на арендную плату. Таким образом, 

постоянные затраты (арендная плата) изменятся вместе с изменением уровня 

активности; 

2) по степени технико-экономическому назначению делятся: 

– основные, непосредственно связанные с осуществлением 

производственного процесса; 

– накладные, связанные с обеспечением и управлением производством. 

3) по степени зависимости от изменения объема производства затраты 

подразделяются: 

– пропорциональные (условно-переменные) затраты изменяются 

пропорционально росту объема производства (сырье, основные материалы, 

расход топлива, энергии на технологические цели и т. д.); 

– непропорциональные (условно-постоянные ) при уменьшении объема 

производства существенно не изменяются (расходы на освещение, отопление, 

амортизации зданий и сооружений и т.д.). 

4) по временам отнесения затрат расхода подразделяются: 

– текущими расходами являются те, которые производятся и включаются 

в себестоимость продукции отчетного периода; 

– единовременными называются расходы, обеспечивающие процесс 

производства в течение длительного времени. Они подразделяются в свою 
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очередь на расходы будущих периодов и предстоящие расходы. К расходам 

будущих периодов относятся расходы, производимые в отчетном периоде, но 

включаемые в себестоимость продукции постепенно частями в последующие 

периоды.[7] Предстоящими называют расходы, которые включаются в затраты 

текущего периода, но будут производиться в будущих периодах. Делается это с 

целью равномерного включения их в себестоимость продукции. К таким 

расходом относятся резервы на оплату работникам очередных отпусков, на 

проведение ремонтов оборудования и д.р.; 
5) по степени однородности затраты подразделяются на элементные и 

комплексные. 
– одноэлементные - затраты, которые на данном предприятии не могут 

быть разложены на составляющие, которые состоят из однородных элементов 
(основной и вспомогательный материал для изготовления продукции, заработная 
плата основного производственного персонала и т.п.); 

– комплексные затраты - это многоэлементные статьи. Сюда относятся 
общепроизводственные и общехозяйственные, коммерческие и другие расходы. 

Такое деление необходимо прежде всего при планировании себестоимости 
новых видов продукции, когда выявляются все затраты по их видамв 
современных условиях. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ  

И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

В действующих нормативных документах по бухгалтерскому учету 

отсутствует определение затрат на производство и себестоимости продукции. 

Вместе с тем в теории и практике учета под затратами на производство понимают 
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совокупность издержек производства за определенный период, независимо от 

его завершенности и характера связи затрат с производимой 

продукцией. Издержки же производства – совокупные затраты живого и 

овеществленного труда на производство продукции, как и себестоимость, 

означают завершенность процесса производства. 

Для целей бухгалтерского учета расходами организации признается 

уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов и (или) 

возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников. 

Порядок отражения в бухгалтерском учете произведенных организацией 

расходов определяется ПБУ 10/99 «Расходы организации». С 2002 года порядок 

формирования расходов для целей исчисления облагаемой прибыли 

регламентируется НК РК «Налог на прибыль». Под расходами для целей 

налогообложения понимаются обоснованные и документально подтвержденные 

затраты (а также в некоторых случаях и убытки), понесенные организацией. 

Для правильной организации учета производственных затрат большое 

значение имеет научно обоснованная классификация, которая осуществляется в 

нескольких разрезах. 

По месту возникновения затрат – по центрам ответственности (цехам, 

участкам) и по характеру производства (основное и вспомогательное). Основное 

производство – то, в котором осуществляется непосредственно процесс 

производства продукции. Под вспомогательным производством понимаются те, 

которые обслуживают основное своей продукцией, работами, услугами 

(компрессорная, парокотельная, ремонтный, транспортный цех). 

По видам расходов затраты группируют по элементам и статьям затрат. 

Затраты на производство продукции складываются из основных 

элементов: 

· материальные затраты (за минусом возвратных отходов); 

· затраты по оплате труда; 

· отчисления на социальные нужды; 

· амортизация основных фондов; 

· прочие затраты. 

Эта группировка едина и обязательна для всех отраслей народного 

хозяйства. 

Она показывает, что именно израсходовано на производство, каково 

соотношение отдельных элементов в общей сумме расходов. 

Для исчисления себестоимости отдельных видов продукции затраты 

группируют и учитывают по статьям калькуляции. На промышленных 

предприятиях установлена типовая группировка затрат: 

1.Сырье и материалы; 

2.Возвратные отходы (вычитаются); 

3.Покупные изделия и полуфабрикаты; 

4.Топливо и энергия на технологические цели; 

5.Зарплата производственных рабочих; 

6.Отчисления на социальные нужды; 
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7.Расходы на подготовку и освоение производства; 

8.Общепроизводственные расходы; 

9.Общехозяйственные расходы; 

10.Потери от брака; 

11.Прочие производственные расходы; 

12.Коммерческие расходы. 

Итог 11 статей образует производственную себестоимость продукции, 

итог всех 12 статей – полную себестоимость. 

Помимо указанных группировок указанные затраты классифицируются по 

ряду других признаков (Таблица 1). 

 

Таблица 1 - Классификация затрат на производство продукции (работ, 

услуг) 

Вид классификации Подразделение затрат 

1. по экономической роли в процессе 

производства 

2. по составу (однородности)  

3. по способу включения в 

себестоимость  

4. по отношению к объему производства  

5. по периодичности возникновения 

6. по участию в процессе производства  

7. по эффективности 

Основные и 

накладные   Одноэлементные и 

комплексные Прямые и косвенные 

Переменные и условно-постоянные 

Текущие и единовременные 

Производственные и коммерческие 

Производительные и 

непроизводительные 

 

Для предприятий всех отраслей промышленности установлена следующая 

обязательная номенклатура затрат на производство по экономическим 

элементам; 

– материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов). 

Сюда относится стоимость приобретаемых со стороны для производства 

продукции сырья и материалов, комплектующих изделий и полуфабрикатов, 

топлива и энергии всех видов, расходуемых как на технологические цели, так и 

на обслуживания производства (отопление здание, транспортные расходы и т.д.). 

Из затрат на материальные ресурсы исключается стоимость возвратных отходов, 

под которыми понимаются остатки сырья, материалов, образовавшиеся в 

процессе производства продукции и утратившие полностью или частично 

потребительские качества исходного продукта и в силу этого используемые с 

повышенными затратами или вовсе не используемые по прямому назначению; 

– затраты на оплату труда. Сюда относится основная и дополнительная 

заработная плата промышленно - производственного персонала предприятия, в 

том числе премии рабочим и служащим за производственные результаты, 

стимулирующие и компенсирующие выплаты, а также затраты на оплату труда 

не состоящих в штате предприятия работников, занятых в основной 

деятельности; 
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–  отчисления на социальные нужды. Сюда относятся обязательные 

отчисления по установленным нормам органам социального страхования, 

Пенсионного фонда, Государственного фонда занятости и медицинского 

страхования в процентах к оплате труда работников; 

–  амортизация основных фондов. Сюда входит сумма амортизационных 

отчислений на полное восстановление основных производственных фондов, 

определяемые исходя из их балансовой стоимости и установленных норм, 

включая и ускоренную амортизацию их активной части; 

– прочие затраты. Сюда относятся все другие затраты, не вошедшие в 

ранее перечисленные элементы затрат. Это налоги, сборы, отчисления в 

специальные фонды и плата по кредитам в пределах установленных ставок, 

затраты на командировки, оплата услуг связи и другие. 

Группировка затрат по экономическим элементам непригодна для 

исчисления себестоимости единицы продукции, так как многие затраты не 

возможно распределить по видам продукции. 

Группировка затрат по калькуляционным статьям применяется при 

калькулировании себестоимости единицы отдельных видов продукции [8, с 569]. 

Таким образом перечень статей калькуляции, их состав и методы 

распределения по видам продукции, работ, услуг определяются отраслевыми 

методическими рекомендациями по вопросам планирования, учета и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) с учетом характера и 

структуры производства.   

Основными называют затраты, непосредственно связанные с 

технологическим процессом производства. 

Накладные расходы образуются в связи с организацией, обслуживанием 

производства и управлением им. Они состоят из общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. 

Одноэлементные затраты – те, что содержат в своем составе один вид 

расходов (зарплата всех работающих, стоимость израсходованных материалов, 

начисленная амортизация по объектам основных средств, нематериальных 

активов), такая детализация дает возможность планировать заготовление 

ценностей, анализировать штатное расписание, корректировать тарифные ставки 

и оклады. 

Комплексные затраты состоят из группы элементных расходов 

(общепроизводственные, общехозяйственные, расходы будущих периодов). 

Контроль и анализ их объема и содержания возможен благодаря сметам и 

нормативам, разрабатываемым в бизнес-плане. 

Прямые затраты – затраты, которые на основе первичных документов 

можно отнести на затраты определенного вида продукции, работ, услуг. 

Косвенные затраты одновременно относятся ко всем видам продукции, 

работ, услуг (освещение, отопление, работа машин и оборудования). Их 

включают в затраты отдельных видов продукции после определения общей 

суммы по окончании месяца путем распределения пропорционально условиям, 

предусмотренным учетной политикой. 
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Деление затрат на прямые и косвенные зависит от отраслевых 

особенностей, организации производства, принятого метода калькулирования 

себестоимости. 

Условно-переменные затраты нормируются на единицу продукции: их 

размер изменяется в относительно пропорциональном соответствии с 

изменением объема выпуска продукции (например, затраты на основные 

материалы, зарплата производственных рабочих). 

К условно-постоянным относятся затраты, абсолютная величина которых 

лимитируется по цеху или организации в целом и не находится в прямой 

зависимости от выполнения производственной программы (освещение, 

отопление, зарплата управленческого персонала). 

Текущие расходы имеют частую периодичность, например, расход сырья. 

Единовременные (однократные) расходы – на подготовку и освоение 

новых видов продукции, связанные с пуском новых производств. 

Производственные – расходы, связанные с изготовлением товарной 

продукции и образующие ее производственную себестоимость. 

Внепроизводственные (коммерческие) расходы связаны с реализацией 

продукции покупателям. 

Производительные -затраты на производство продукции установленного 

качества по рациональной технологии и организации производства. 

Производительные расходы являются планируемыми. 

Непроизводительные расходы являются следствием недостатков в 

технологии и организации производства (потери от простоев, брак, оплата 

сверхурочных работ). 
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БҮТІН САНДАРДАҒЫ ШЕШІМДЕР ТУРАЛЫ 

 

Әртүрлі мысалдарда кей жағдайда бүтін сандар жиынындағы шешімін табу 

туралы мәселелер қарастырылады. Осындай жаттығулардың ішінде сызықтық 

𝑎𝑥 + 𝑏𝑦 = 𝑐, мұндағы 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ 𝑍 (бүтін сандар жиыны, ал 𝑎 мен 𝑏 өзара жай 

натурал сандар). Мұндай теңдеулер толық зерттелген және бүтін сандар 

жиынында шексіз шешімдері бар. Бұл теңдеуді әдетте Диофант теңдеуі деп 

атайды (шамамен бэд III ғасырда зерттеген грек математигі Диофанттың атымен 

аталған). 

Дәрежесі бірден артық теңдеулер туралы ондай алгоритм жоқ, кейде 

сызықтық көбейткіштерге жіктеу, бір белгісізді екінші белгісіз арқылы өрнектеу 

немесе белгісіздердің біріне қарағанда квадраттық теңдеу ретінде қарастырып 

шешетін дербес түрлері туралы айтуға болады. Ондай бірнеше есептердің 

шығару жолдары төменде кеңінен қарастырылған. Атақты Ферма теоремасыда 

Диофант теңдеуіне жатады. 

Мақаладағы тақырыпқа арналған оқу құралдары әдебиеттер тізімінде 

келтірілген. 

1 мысал. {
𝑥2 + 𝑦2 < 18𝑥 − 20𝑦 − 166,

32𝑥 − 𝑦2 > 𝑥2 + 12𝑦 + 271.
 жүйесін қанағаттандыратын барлық 

(𝑥, 𝑦) бүтін шешімдерін табайық. 

Шешуі: Толық квадраттарын айырып, жүйені төмендегі түрде жазуға 

болады: {
(𝑥 − 9)2 + (𝑦 + 10)2 < 15,

(𝑥 − 16)2 + (𝑦 + 6)2 < 21.
 

Егер 𝑥 пен 𝑦-ті үзіліссіз айнымалылар деп есептесек, онда біріншісі – 

центрі 𝐴(9; −10), радиусы 𝑅1 = √15 тең ашық дөңгелек, ал екіншісі – центрі 

𝐵(16; −6), радиусы 𝑅2 = √21 – ашық дөңгелекті білдіреді. 

Ал 𝑥 пен 𝑦 – бүтін болғандықтан, екі дөңгелектердің ішінде жатқан бүтін 

мәндерін білдіреді, ол мәндер болып жалғыз 𝑥 = 12, 𝑦 = −8 қос сандары 

болатынын көреміз. 

Жауабы: 𝑥 = 12, 𝑦 = −8. 
2 мысал. 3𝑥2 + 5𝑥𝑦 + 2𝑦2 = 7 теңдеуінің бүтін шешімдерін анықтайық. 
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Шешуі: Сол жағын 𝑥-ке қарағанда квадрат үшмүшелік деп алсақ, онда 𝐷 =

25𝑦2 − 24𝑦2 = 𝑦2; 𝑥1.2 =
1

6
(−5𝑦 ± 𝑦), 𝑥1 = −𝑦; 𝑥2 = −

2𝑦

3
. Сондықтан сол 

жағын сызықтық көбейткіштерге жіктеуге болады: 

(𝑥 + 𝑦)(3𝑥 + 2𝑦) = 7   (1) 

𝑥 пен 𝑦-бүтін сандар болғандықтан 𝑥 + 𝑦, 3𝑥 + 2𝑦 көбейткіштеріде бүтін, 

онда (1) теңдік 7 жай санының екі бүтін сандардың көбейтіндісінен тұратынын 

білдіреді. Ол тек ғана төрт жағдайда мүмкін: 7 = 1 ∙ 7 = 7 ∙ 1 = (−1) ∙ (−7) = 

= (−7) ∙ (−1). Сол себепті (1) теңдеу төмендегі төрт жүйеге айырылады: 

{
𝑥 + 𝑦 = 1,

3𝑥 + 2𝑦 = 7,
 {

𝑥 + 𝑦 = 7,
3𝑥 + 2𝑦 = 1,

 {
𝑥 + 𝑦 = −1,

3𝑥 + 2𝑦 = −7,
 {

𝑥 + 𝑦 = −7,
3𝑥 + 2𝑦 = −1.

  

Осы жүйелердің шешімдері (барлығы бүтін сандар) берілген теңдеудің 

ізделіп отырған түбірлері болып табылады. 

Жауабы:(5; −4), (−13; 20), (−5; 4), (13; −20). 
3 мысал. 3𝑥𝑦 + 14𝑥 + 17𝑦 + 71 = 0 теңдеуін қанағаттандыратын барлық 

бүтін (𝑥; 𝑦) мәндерін табайық. 

Шешуі: Берілген теңдеуден 𝑦-ті 𝑥 арқылы өрнектейік 𝑦 = −
14𝑥+71

3𝑥+17
 

 (𝑥𝜖𝑍 − ∃⇒ 3𝑥 + 17 ≠ 0) 

Бөлшектен дұрыс алгебралық бөлігін айырсақ 𝑦 = −
14

3
+

25

3(3𝑥+17)
⇒  

⇒ 3𝑦 = −14 +
25

3𝑥+17
⇒ (3𝑥 + 17) алымындағы 25 санының бөлгіші болуы 

керек, яғни 3𝑥 + 17 = ±1, ±5, ±25, барлығы алты мүмкіншілік. Бұдан 𝑥 санына 

үш түрлі жағдай орын алады екен: −4; −6; 14 (қалған нұсқаларында 𝑥-бүтін 

емес). Бұл сәтте 𝑦-тің сәйкес мәндері −3, −13, −5. 
Жауабы: (−4; −3), (−6; −13), (−14; −5). 

4 мысал. 𝑥3 + 𝑦3 = 1972. 

Шешуі: 𝑥 пен 𝑦 жұптығы бірдей болуы керек, сонымен бірге 𝑥3 + 𝑦3 = 

= 4 ∙ 493 ∃-екеуі де тақ. Сол себепті 𝑥3 + 𝑦3 = (𝑥 + 𝑦)(𝑥2 − 𝑥𝑦 + 𝑦2) 

жіктеуінің екінші көбейткіші – тақ сан. Ал 𝑥2 − 𝑥𝑦 + 𝑦2 > 0 ∀𝑥, 𝑦 ∈ 𝑍∃⇒ 

⇒ 𝑥 + 𝑦 = 4 немесе 𝑥 + 𝑦 = 1972 болуы керек.  

Алғашқысынан 493 = 𝑥2 + 𝑦2 − 𝑥𝑦 = (𝑥 + 𝑦)2 − 3𝑥𝑦 = 16 − 3𝑥𝑦. 
Сондықтан 𝑥𝑦 = −159. Осы санды екі бүтін сандардың көбейтіндісіне жіктесе, 

4 санын бермейтінін көреміз. Ал екінші нұсқасынан 𝑥2 + 𝑦2 − 𝑥𝑦 ≥ |𝑥𝑦| 
болғандықтан |𝑥𝑦| ≤ 1∃. Бұдан 𝑥 + 𝑦 = 1972 болуы мүмкін емес. 

Жауабы: ∅  

5 мысал. 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 = 2𝑥 + 𝑦. 
Шешуі: (𝑥𝑥 − 2𝑥) + (𝑦𝑦 − 𝑦) = 0 ⇒ 𝑥(𝑥𝑥−1 − 2) + 𝑦(𝑦𝑦−1 − 1) = 0 

Егер 𝑥 > 2 ∃⇒ 𝑥 − 1 > 1 ⇒ 𝑥𝑥−1 > 2𝑥−1 > 2 ⇒ 𝑥𝑥−1 > 2 ∃. ⇒ 𝑥 > 2 ⇒ 

⇒ 𝑥(𝑥𝑥−1 − 2) > 0 ∃.  
Егер 𝑦 > 1 ⇒ 𝑦 − 1 > 0 ⇒ 𝑦𝑦−1 > 1 ∃, сол себепті 𝑦 > 1 ⇒ 

⇒ 𝑦(𝑦𝑦−1 − 1) > 0. Онда жоғарыдағы теңсіздікпен мүшелеп қоссақ; бір 

уақытта 𝑥 > 2 және 𝑦 > 1 болғандықтан 𝑥(𝑥𝑥−1 − 2) + 𝑦(𝑦𝑦−1 − 1) > 0 ∃. 
Бұдан берілген теңдеудің бүтін шешімдері тек 𝑥 = 1 немесе 𝑥 = 2, ал 𝑦 = 1 
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жағдайда болуы мүмкін екен. Берілген теңдеуге қойсақ, 𝑥 = 2, 𝑦 = 1 жалғыз 

шешімі болып табылатынын көреміз.  

Жауабы: 𝑥 = 2, 𝑦 = 1. 
6 мысал. 2𝑥 − 15 = 𝑦2 (натурал шешімдерін табайық.) 

Шешуі: Екі жағдайға тоқталайық.  

1) 𝑥 = 2𝑘 + 1 (тақ сан). 22 санын үшке бөлсек қалдығы 1-ге тең, сол 

себепті 22𝑘+1-ді үшке бөлгенде - қалдығы тең 2-те, ал 15 ⋮ 3. Сондықтан 𝑦2 үшке 

бөлінбеу керек. Ал үшке бөлінбейтін ∀ санның квадратын үшке бөлінгенде 

қалдығы 1-ге тең екендігі қарапайым дәлелденеді. Сол себепті теңдік орындалуы 

мүмкін емес (сол және оң жақтарын үшке бөлгенде әртүрлі қалдықтарға ие 

болатындықтан).  

2) 𝑥 = 2𝑘 ∃ (жұп сан). Онда 22𝑘 − 𝑦2 = 15 ⇒ (2𝑘 − 𝑦)(2𝑘 + 𝑦) = 15 

Сол жақтағы екі көбейткіштерде оң және бүтін (2𝑘 + 𝑦 > 0 болғандықтан). Екі 

мүмкіншілік болуы мүмкін: 2𝑘 − 𝑦 = 1, 2𝑘 + 𝑦 = 15 немесе  

2𝑘 − 𝑦 = 3, 2𝑘 + 𝑦 = 5. ⇒ (4; 1) және (6; 7) ∃.  
Жауабы: (4; 1), (6; 7) 

7 мысал. 𝑥4 + 𝑥3 + 𝑥2 + 𝑥 + 1 = 𝑦2 (натурал шешімдерін табу керек). 

Шешуі: Сол жағын (𝑥2 +
𝑥

2
+

3

8
)

2
+

5

8
𝑥 +

55

64
 түрінде жазып алып, екі 

жағында 64 көбейтсек (8𝑥2 + 4𝑥 + 3)2 + 40𝑥 + 55 = (8𝑦)2 аламыз. Сонымен, 

8𝑦 > 8𝑥2 + 4𝑥 + 3, 2𝑦 ≥ 2𝑥2 + 𝑥 + 1. Берілген теңдеудің екі жағында 4-ке 

көбейтіп, 4𝑦2 ≥ (2𝑥2 + 𝑥 + 1)2 = 4𝑥4 + 4𝑥3 + 5𝑥2 + 2𝑥 + 1 теңсіздігін ескеріп 

4𝑥4 + 4𝑥3 + 4𝑥2 + 4𝑥 + 4 ≥ 4𝑥4 + 4𝑥3 + 5𝑥2 + 2𝑥 + 1 аламыз, немесе 𝑥2 −
2𝑥 − 3 ≤ 0 ⇒ x ≤ 3. x = 1,2,3  мәндерін тексерсек болғаны, онда 𝑥 = 3 алар едік, 

сондықтан 𝑦 = 11. 
Жауабы: 𝑥 = 3, 𝑦 = 11. 

8 мысал. 𝑥 −
1

2
< 2 log5(𝑥 + 2)  теңсіздігін қанағаттандыратын 𝑥-тің бүтін 

мәндерін табайық. 

Шешуі: 𝑓(𝑥) = 𝑥 −
1

2
− 2 log5(𝑥 + 2) функциясын енгізіп; оның өспелі 

екенін көрсетейік. Бізге бүтін 𝑥-тер үшін көрсетейік жеткілікті, яғни 𝑓(𝑥 + 1) −
𝑓(𝑥) > 0.  𝑓(𝑥 + 1) − 𝑓(𝑥) = 1 − 2 log5(𝑥 + 3) + 2 log5(𝑥 + 2) = 

= 1 − 2 log5 (1 +
1

𝑥+2
) > 0, log5 (1 +

1

𝑥+2
) <

1

2
, 1 +

1

𝑥+2
< √5. Бұдан 𝑥 ≥

−1, ∀ бүтін мүмкін аргументтер үшін орынды екен. Бізге 𝑓(𝑥) < 0 орынды 

болатыны 𝑥-ті тапсақ болғаны. Онда 𝑓(2) < 0,
3

2
− 2 log5 4 >

3

4
, 4 > 5

3

4 ⇒ 

⇒ 44 > 53, ал 𝑓(3) =
1

2
> 0.  

Жауабы: −1,0,1,2. 
9 мысал. 193(𝑥3𝑦3 + 𝑥2 + 𝑦2) = 1753(𝑥𝑦3 + 1)–натурал сандардағы 

шешімін табайық. 

Шешуі: Теңдеуді пропорция түрінде жазып 
𝑥3𝑦3+𝑥2+𝑦2

𝑥𝑦3+1
=

1753

193
⇒ 
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⇒
𝑥2(𝑥𝑦3+1)+𝑦2

𝑥𝑦3+1
=

193∙9+16

193
, бүтін бөлігін айырайық 𝑥2 +

𝑦2

𝑥𝑦3+1
= 9 +

16

193
, 

немесе 𝑥2 +
1

𝑥𝑦+
1

𝑦2

= 9 +
1

12+
1

16

 ∀ натурал санды жалғыз ғана түрде үзіліссіз 

бөлшек ретінде жазуға болатындықтан 𝑥2 = 9, 𝑥𝑦 = 12, 𝑦2 = 16 ⇒ 𝑥 = 3, 𝑦 = 4 

аламыз. 

Жауабы: 𝑥 = 3, 𝑦 = 4. 
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УДК 581.961 

КАРАТАЕВА А.С. 

ВКГУ имени С. Аманжолова, г. Усть-Каменогорск 

 

ФЛОРА ГОРОДА УСТЬ-КАМЕНОГОРСК И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ 

 

Восточно-Казахстанский областной административный центр город Усть-

Каменогорск (Өскемен) расположен в восточной части современного 

Казахстана, при впадении в реку Иртыш реки Ульбы, примерно в 280 километрах 

к западу от горы Белухи, высшей точки Алтайских гор. Между GPS: 49°98" с. ш. 

и 82°61" в. д. Площадь – 540 км².Климат резко континентальный. 

Первые флористические исследования территории г. Усть-Каменогорска 

относятся к концу XIX и началу XX столетий. Путешествуя в горы Алтая, 

исследователи Ю. В. Людвиг, А. Н. Краснов, Е. Н. Клеменц, Э. Э. Леман попутно 

вели изучение флоры в Усть-Каменогорск и его окрестностях.  

Целенаправленно флору Усть-Каменогорск изучал А. А. Хребтов проводя 

естественно-исторические экскурсии в 1918 г. по городу и его окрестностям, в 

ходе которых он собрал 615 видов. Параллельно с А. А. Хребтовым С. Крылов 

совершал сборы гербария, датированные 1919, 1927–1939 гг. В 1930–1933 гг. в 

Усть-Каменогорском округе работал лесовод К.П. Перетолчин, который 

занимался устройством лесов и попутно собирал гербарий.  

На кафедры естествознания в Усть-Каменогорском педагогическом 

институте в 1952 году был сформирован гербарный фонд. Фонд начал сбор 

растений и составлению коллекций в 1954-1958 гг. положили основу ученые: 

Леонова Надежда Матвеевна, Клур Абрам Михайловия, Елистратова Татьяна 
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Семеновна, Шестакова Галина Александровна, Паюнина Эмма Ивановна, 

Михельсон Олег Александрович и Михельсон Елена Григорьевна [1]. 

Первые коллекции гербария слагались в основном из сборов на экскурсиях 

по районам Восточно-Казахстанской области. Преподаватели кафедры (под 

руководством Михельсон О.А.) систематизировали собранный гербарий, 

который был зарегистрирован в Международных фондах [1].  

Также исследования по изучению окрестной флоры проводилось 

сотрудниками кафедры биологии: Щербаковой Лилией Ивановной, 

Сыбанбековым Куанышом Жунескановичом, Снегиревым Виктором 

Афанасьевичом, Шарипхановой Анаргуль Сайлаубековной, Игисиновой Жамал 

Турсынгожиновной, Мырзагалиевой Анар Базаровной, Омаровой Арай 

Муратхановной и др. 

Исследуемые окрестности – это предгорья Ульбинского, Убинского, 

Ивановского и Калбинского хребтов до абсолютной высоты 400 м. Находится он 

в бассейне верхнего Иртыша на всхолмленной равнине, разделенный рекой на 

левобережную и правобережную части. Площадь его составляет 540 км2. В 

окрестности города входят поселки: Ушановский, Горная Ульбинка, Ульба 

перевалочная, Бобровка, Никитинка, перевал Чечек, поселок Металлург, 23 

микрорайон, Жыланды (Рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Исследуемая территория г. Усть-Каменогорска и его окрестности, снимок 

со спутника  

 

Основной объем флоры приходится на покрыто‑ семенные — 703 видов, 

доля споровых составляет 23 вид. При исследовании выделены аборигенная и 

адвентивная фракции. Аборигенная фракция — это группа видов растений, 

сложившаяся в результате естественного флорогенеза. Таких видов на 

исследуемой территории насчитывается 567, относящихся к 290 родам и 92 

семействам. На одно семейство в среднем приходится 6 видов. Характеризуют 

аборигенную флору сосудистые споровые, голосеменные, покрытосеменные 

растения. Основу аборигенной фракции составляют покрытосеменные — 545 

видов, принадлежащих к 80 семействам [2].  
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Больше всего во флоре видов из группы луговых – 220 видов, например, 

Rumex acetosa (Рисунок 2), Anemonastrum sylvestris, Geranium pratense и другие, 

лесные виды (199), например, Antennaria dioica, Aconitum volubile, Anemonoides 

altaica и др. 

 
 

Рисунок 2 – Rumex acetosa 

 

Группа рудеральных, приуроченных к нарушенным местообитаниям, 

включает 72 вида, это: Melandrium album (Рисунок 3), Persicaria scabra, Pоtentilla 

multifida и др. Для степных фитоценозов характерны 25 видов (4,4 %), среди 

которых Astragalus testiculatus, Artemisia frigidа, Centaurea sibirica и др [3].  

 

 

 
 

Рисунок 3 – Melandrium album 
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Группа водно-болотных видов составляет 51 вид от числа всей флоры, это: 

Epilobium рalustre (Рисунок 4), Cicuta virosa, Sagittaria sagittifolia и др. 

 

 
 

Рисунок 4 – Epilobium рalustre 

 

Спектр жизненных форм во флоре (по И. Г. Серебрякову, 1962) показал 

преобладание наземных травянистых растений — 472 вида, среди которых 

однолетних и двулетних травянистых растений 74 вида: Crepis tectorum, 

Cerastium holosteoides, Artemisia scoparia (Рисунок 5) и другие, многолетних 

травянистых растений в 5 раз больше — 398 видов (70,1 %), это: Goniolimon 

speciosum, Caltha palustris, Veronica incana и др [4]. 

 

 
 

Рисунок 5 – Artemisia scoparia 

 

Среди многолетних травянистых растений наибольшее число 

принадлежит короткокорневищным видам – более 119: Scorzonera erucifolia, 

Aconitum septentrionale, Moehringia trinervi и другие, чуть меньшее количество 
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длиннокорневищных — 75 видов: Aegopodium podаgraria, Galium densiflorum, 

Veronica serpyllifolia и стержнекорневых более 51 вид: Chelidonium majus, 

Lavatera thuringiaca, Potentilla сhrysantha, остальные группы имеют меньшее 

участие, что отражает общий спектр жизненных форм Восточного Казахстан.  

Таким образом флора территории города Усть-Каменогорска и его 

окрестности отличается большим биологическим разнообразием. От предгорья 

Ульбинского, Ивановского и Калбинского хребтов, до растений, 

произрастающих на территории бассейна реки Иртыш. Также во время 

проведения исследования были обнаружены адвентивные виды растений, 

которые требуют полного и обширного изучения. 
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